










ঘোগীক্রনাথ সব্ুক্াত্র 

শতবাধিকী স্মরণী 

যোগীক্নাথ সরকার শতবাধিকী জয়স্ভী পমিতি 

| কলিকাতা ॥। 



যোগীল্নাথ সরকার শতবার্ধিকী স্মরণী 

সম্পাদক £ হরি গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রথম লৎস্করণ-ডিসেম্বর ১৯৫৪ 

মুদ্রণ-__ 

প্রচ্ছদ ও বিশঠাপন £ ক্যালক1ট। জব প্রেস প্রাঃ লিঃ 

১২০১ সি, আই, টি, রোড, কলিকাতা " ১৪ 

পুস্তকাংশ £ চিন্ররূপা, 

৪২এ, হাজর] রোড, কলিকাতা -১৯ 

পাবলিসিটি প্রিপ্টার্স, 

৪৫, আমহাষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ 

ব্লক--- 

প্রচ্ছদ £ ক্যালকাট। জব প্রেস প্রাঃ লিঃ 

অন্যান্ত £ হিন্ছুস্থান অঙ্কন কোং, কলিকাত:-৪ 

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন £ শ্রাহরি গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রকাশক £ যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবাধিকী জয়স্তী সমিতির সম্পাদকের পক্ষে 

শ্ীলুধীন্দ্রনাথ সরকার, ১৬২।১৯৭, লেক গার্ডেন, কলি কাতা1-৪৫ 

পরান্তিস্থান : লিটি বুক সোসাইটি, 
৬৪, কলেজ রী, কলিকাত1-১২ 



সম্পাদকের নিবেদন 

গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মের শতবর্ষ পুর্ণ হয়। 
তখন তার ভম্মণতবর্ষ উদযাপিত হয় সার! বাংলাদেশে । পত্র-পত্রিকায় তার অবদান সন্বদ্ধে নান] আলোচনা 

এবং নানা! লেখার মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদন করা হয়। তার জন্মণতবাষিকীর বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের 

সসাপ্তি হল এই শতবার্ধিকী স্মবণী প্রকাশের মে । 

এই স্মাবকগ্রন্থে বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী, বিদ্বজ্জন, সাহিত্যিক, মমালোচক, অনুরাগী ভক্ত প্রভৃতি 

নানা বয়সের নানা ব)ক্তির রচনা সংকলিত হয়েছে। এতে একদিকে ভার সাহিত্য অবদানের কিছু 

মূল্যায়ণ হযেছে, অপরদিকে সমগ্র বাক্তিটির পপ্িচয়ও প্রকাশিত হয়েছে । এতে যোগীন্্রনাথের অবদান, 

তার বাক্তিত্ব, চরিব্রমাধূর্ব এভূতি তার জীবনের বিভিন্ন আলে।চ্য বিষয়ের মোটামুটি সব রকম আলোচনাই 

আছে। গভীরভাবে ও বিস্তৃততরভাবে সে আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ এখনও রইল--কারণ ছোট 

ছোট রচনায় ভার সমগ্র জীবনের অবদানের সব কথ। আলোচন! সম্ভব নয়। পরবতীকালে ধার] তার জীবন 

ও ভার রচনাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আগ্রহী হবেন, তাদের কাছে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিশেষ সহায়ক হবে 

বলে মনে করি। 

যে'গীন্দ্রনাথ ছিলেন ছোটদের সত্যিকার বন্ধু । তাকে কেউ বলেন,__'শিশুমুহৃদ” কেউ--'শিশু সাহিত্যের 

তীর্থংকর, কেউ--“পথিকৃং, আবার কেউ--“ভগীরথ' ইত্যাদি । প্ররুতপক্ষে তিনি বাংল৷ শিশুসাহিত্যের 

পথকৎ এবং ভান্র লেখ! বইগুলিই একালের প্রত বাংল শিশুরঞ্জন সাহিত্যের অগ্রদূত । তার লেখায় 

যেন ভার হৃদয়ের স্পন্দন শোন| যায়। আমাদের দেশ ছাড়। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের লোকের শিশু” 

সাহিত্য অ্রাদের বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দেন।* কারণ, তা]র। জানেন, যারা তাদের রচনার দ্বারা শিতদের 

'মনকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করতে পারেন, তারের মনের উপযুক্ত খোরাক জোগাতে পারেন এবং শিশু- 
মনের বল্পনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারেন, তারাই শিশুদের এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী 



৪ যোগীজ্রনাথ সরকার শতবাধিকী স্মরণী 

পথপ্রদর্শক। ঘেগীম্রনাথ ছিলেন তেবনই একজন সার্থক শিশুসাহিত্য শ্রষ্টা। ভীবনের মহাম্ ভ্রত উদ্- 
যাপনে তিনি এই পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। শুধু শিশুমনের খোরাক যোগানোই নয়, ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রেও ভার দান অপরিলীম। শিশুদের বর্ণশিক্ষ। দেবার জন্ত খিনি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন, 
এদেশে ত1 অভিনব । এর উপরেও তিনি ছিলেন প্রন্ক ত দেশপ্রেমিক। জাতীয় ও দেশাত্মবোধক গানগুলি 
সংকলন করে তিমি 'বন্দেমাতরম' লাম দিয়ে পুম্তিকাকারে ত প্রকাশ করেন দেশবানীকে দেশাত্ববোধে 

উদ্দ্ধ করার অন্ত। 

ব্যক্তিগভ জীবনে মান্ষটি ছিলেন রসের মণিখনি-কোমল, নেহশীগ, বদ্ধুবৎলল, পরহুঃধকাতর ও 
পরিহাসপ্রিয়। সং ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরী করাই ছিগ তার আশ। ও সাধনা। 

সার ভ্রীবন তিনি ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে গেছেম। 

যোগীন্ত্রনাথ বাংলাদেশ ও বাঙালীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য সন্মান, শ্রন্ধা ও যোগা সমাগর 

লাভ করেননি--একথ! অত্যন্ত হংখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। 

তার শতবাধিকী অয়স্তী সমিতির পক্ষ থেকে এই 'ন্মরণী গ্রন্থ প্রকাশ তার স্মতির প্রতি একটি 
সশ্রদ্ধ পুপ্পর্ঘ। 

গ্রীহরি গঙ্পোপাধ্যায় 



যোগীশ্রনাথ সরকার 
যোগীক্্র স্মরণে ( কবিতা) 
যোগীন্্রনাথ সরকার 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
যোগীন্্রনাথ সরকার 
যোগীক্ষনাথ সরকার 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ( কবিতা) 

যোগীন্রনাথ সরকার 
তোমাদের বন্ধু যোগীজ্েনাথ 
যোগীন্দ্রনাথ ( কবিত। ) 
জ্যান্ত-যমন যোগীন সরকার 

বিষু্খর্ণ।র চিঠি (কবিত] ) 
শিশু-সাহিতোর যাদুকর 
বাংল! শ্রিশু-সাহিত্যে যোগীল্গনাথ সরকার 

যোগীন্্র উদ্ভান বা হাসি-খুশি পার্ক 
বাংলার শিশু-পাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ ( কবিত।) 
শিশুসুহৃদ যোগীন্দ্রনাথ 
পথিকৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
পরমপুকুষ যোগীন্দ্র ( কবিত। ) 
শিশু সাহিতোর তাঁর্থন্কর যোগীন্মপাথ 

যোগীন্দ্রনাথ ( কবিত1:) 
যোগীন্মনাথ সরকার 

যোগীন্দ্রনাথের জন্মণতবান্ি কী 
একটি অবিস্মরণীয়,নাম 
হাসিখুসির কবি 
সাড়। € গন্ভ-কবিত। ) 
আমটি আমি খাধ পেড়ে 
যোগীল্্র-স্মতি 
যোগীন্দ্রনাথ 

যোগীন্্রনাথ সরকার 
খেয়ালখুসির খেল৷ 

সূচী 
যোগেন্দ্রনাথ ওপ্ত 

প্রেমে মিত্র 
হেমেজ্কুমার রায় 
ডঃ রমেখচন্ মজদার 
ড$ সুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় 
হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভাতকিরণ বঙ্গ 
লীল1 মজুমদার 
বিমল ঘোষ (মৌমাছি ) 
প্রশাস্তকুমার চট্ট পাধ্যার 
স্বপনবুড়ে। 
বিষুঃ শা 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
বুদ্ধদেব বস্থু 
কমলাকাস্ত শঙ্শ! 
খগোক্রনাথ মিত্র 
রঞ্জিত কু 
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিরণকুমার রায় 
মোহিত রায় 
সুধাংশু চৌধুরী 
নিখিলরঞজন রার 

প্রশাস্তকুযার চটোপাধ্যায় 
নবেম্ু সেন 
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

যোগীন্্রনাথ মজুমদার 
নরেন্দ্র দেব 
বনফুল 
বিজনবিহারা ভট্টাচার্য 
জনির্ধল বস্সু 
জধীরগ্রন দাস 
সজনীকান্ত দাস 
আশাপুর্ণ] দেবী 

৬ হা 60 ০ ৬ 

১৩ 

১৪ 

৬৮ 

২১ 

কহ 

৭ 

২৮ 

চু, 

৭ 

৩৩ 

৩৮ 

৪ 

৪৬ 

৪৮ 

৪৯ 

তে 

৫৪8 

তড১ 

৬৩ 

৬৫ 

নণ 

ত৯ 

“গু 

গ৩ 

৭৪ 

গত 



যোগীক্্রনাথ সরকার শতবাষিকী স্মঃণী 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ধীরেন্রলাল ধর 
যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষণ সুকুমার ভট্টাচার্য 
যোগীক্্রনাথ সরকার অঞজয় ছোম 
যোগীক্ত্রনাথ রাণ। বসু 
শিশু সাহিত্যিক যোগীন্্নাথ সরকার শঙ্কর মিত্র 
ভগীরথ যোগান্দ্রনাথ সতাত্রভ বন্সু 
হাগিখুপি যোগীন্রনাথ প্রভাত শীল 
যোগীন্দ্রনাথ শতবাধিকী স্মরণে ( নিজন্ব প্রতিনিধি, যুগাস্তব ) 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও চিত্তঃগ্তন বন্দ্যোপাশায় 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ( সুনন্দর জানাল, দেখ) 

মৌমাছির চিঠি ও চিম্ময়ী স্বতি পাঠাগারের স্মরণী থেকে 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ( কথাসাহিত্য ) 
যোগীন্রনাথ সম্বন্ধে আশ দেবা 
যোগীক্রনাথ সরকার অন্দাশক্কর রায় 

হারাধনের দশটি ছেলে তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঘোগীন্দ্রনাথ মঞকার (প্রবাসী সম্পাদকায়, পৌষ ১৩৭৩) 

শতবধে যোগীন্রনাথ ( সুরেশচন্ত্র চক্রবতাঁ, উত্তর!) 
বিষুঃণর্ার চিঠি ( দৈনিক বস্গুমতী, পোঁষ ১৩৭৩ ) 
যোগীন্নাথ প্রেমেন্দ্র মিত্র 
যোগীন্রনাখ সরকার স্মরণে পরিমল গোস্বামী 
যোগীন্্রনাথ সরকার সোৌযোন্দ্রনাথ ঠাকুব 
গিরিডি-ত যোগীন্দ্রনাথ বিমলাংশুপ্রকাশ রায় 
ঘোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের পুস্তকাবলী (তালিক। ) 

যেগীক্দনাথ সহধমিণী শ্রীযুক্তা গিরিবাল1 সরকার কিরণকুমার রায় 
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॥ যোগীন্্নাথ-শতবাধিকী জয়ন্তী সমিতি ॥ 

লভাপতি £ হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় 

উপাচার্যয-রবীন্দ্র-ভারতা বিশ্ব বছ্যালয় 

গছঃ দভাপতি £ নরেজ্য দেব 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্য য় 

প্রেমেক্দ্র মিত্র 

ঞরমত' ল লা মজুমদার 

বুদ্ধুদেব বন্দু 

প্রমথনাথ বিশি 

নুশোন্ডন সরকার 

সৌম্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

অন্দ।শঙ্কর রায় - 

পরিমল গোস্বামী 

শ্রীমতী আশাপুর্ণ। দেবী 
» রুঙ্জিতা কু 

নলাইটাদ মুখোপধ্যায় 

জীবনময় রায় 

শ্রীমতী নলিনী বস্তু 

নিখিলরগ্জন রায় 

অমল হোম 

প্রমতী নির্মলকুমারী মহলানাবশ 

সম্প।দক : গ্রতাপচজ্ধ ০৬ 

সভাপতি--পশ্চিমবংগ প্রর্দেশ কংগ্রেস কমিটি 

সহঃ সম্পাদক £ রমেন্্রনাথ মল্লিক 

কোষাধ্যক্ষ ; স্ুধন্দ্রনাথ সরকার 

ন্মবণী সম্পাদক : শ্রীহরি শ্লোপাধ্যায় 

পৃষ্ঠপোষক : ভ্ীযুস্ত] বাসন্তী দেবী - 

«. প্রতিমা মিত্র 

ফণিভূবণ চক্রবভা 

দেবেদদ মোহন বস্তু 

নির্মালকুমার বস্তু 

কুমার বন্দে পাধ্যার ! 

অসত্যেজ্দমনাথ বস্তু 

ভুপত্ডিমোহন সেন 

রবান্রকুমার দাশগুপ্ত 

ছতুল্য ঘেষ 

প্রেফুল্লচত্র সেন 

ভ্রিগুণ। সেন 

প্রশান্তচন্র মহল নবিশ 

রমেশচদ্র মজুমদার 

স্থন।তিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

রমা প্রস।দ মুখোপাধ্যায় 

অশোককুমার সরকার 

তৃষারকান্তি ঘোৰ 

প্রশান্তবিহারা মুখোপাধ্যায় 
স্বামী বারেশখরানন্দ 

স্বামী রঙ্গনাথম্ 

অশোক চট্টোপাধ্যায় 
প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্ঠায় 



শ্রীমত ইন্দির। দেবী 

অখিল নিয়োগী (ব্বপনবুড়ে। ) 

বিমল ঘোষ ( মৌমাছি) 

পুর্ণচন্্র চক্রবতাঁ 

খগেন্্রনাথ মিত্র 

জীযতভী বাণী রায় 

গোপাল ভোমনিক 

কুপ্তবিছাপ্রী পাল 

যোগানন্দ দাস 

রেবতীমোহন ঘোষ 

নল্গগোপাল সেনগুপ্ত 

সাগরময় ঘোষ 

ননীপুগাপাল মঙ্জুবদার 

করুণাকুমার নন্দ 

-£সভ্য বন্দ 

শ্রীযতী আশ দেবী 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

ক্ষতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচণ্যয 

আশুতোষ ভট্টাচার? 

গজেন্দ্রনাথ মিত্র 

স্গসযমথনাথ ঘোষ 

অয়স্ত চৌধুরী 

ভীমতা বেল! দে 

বিশ মুখোপাধ্যায় 

ভবানী মুখ্যোপাধ্যায় 

স্সুরেশচন্দ্র চক্বর্তা 

সুধীরকুমার সরকার 

পুলিনবিহান্ী সেন 

রধীন্দ্রনাথ রায় 



ঘোগীন্দ্রনাথ সব্রকান্র 
যোগেজ্নাথ গুপ্ত 

অনেকদিন আগে গভর্ণমেন্ট-অন্ুবাদক সমাজের 

সদশ্তগণ বিদেশী শিশু-সাহিত্যের অনুকরণে 

শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সে 

সময়ে তাহার! ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 

তাহা রই ফলে, সেকালের বাঙ্গলায়, “চকমকির বাকৃস,” 
“ছোট কৈল।স বড় কৈলাস,” “কুৎসিত হস শাবক” 
প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য পুস্তকাবলী, “গাহস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক- 
গ্রহ” নামে প্রচারিত হয়। তখন শিশুপাঠ্য সাহিত্যের 

অন্ধুরও ছিল না। ইহার কিছুকাল পরে মনম্বী কেশবচন্ত্র 

সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন। তিনি বিলাতের 

সলভ সংবাদপত্রের অনুকরণে “সুলভ-সমাচ।র” ও শিশু- 

পাঠ্য সাহিত্যের অনুকরণে ““বালকবন্ধু”র হৃষটি করিলেন। 
“বাল কবন্ধু”ই শিশুপাঠ্য সচিত্র সুকুমার সাহিত্যের অদি। 

তাহ।র পর স্বর্গয় প্রমদাচরণ সেন “সখা"র প্রতিষ্ঠা 
করিয়৷ কেশববাবুর উপ্ত বীজে জলসেচ করিতে লাগিলেন । 

প্রমদাচরণ শিশুহিতে জীবন উৎপর্গ করিয়াছিলেন, হায়! 

অকালে সেই পরার্থপর কর্মবীরের জীবন অবসিত হইল।' 

“সথা*র সমাগমে সচিত্র শিশু সাহিত্যে নূতন যুগের অভ্ু- 

দয়। তখন ফুল ফুটিয়াছিল, এখন ফল ধরিতেছে। শিশু 

পাঠ্য মাসিক পত্র হইতেই বাঙগলায় শিশুপ।ঠ্য 

সাহিতে)র সৃষ্টি। 

বাল! শিশুপাঠা সাহিত্যে সেই “সখ।'র সময় হইতে 

ধাহু'রা সেবা! করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
নব ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সরকার জীবিত 
রহিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি আর সকলেরই মৃত্যু 

হইয়াছে। নবকৃষ্ণ এবং যোগীন্ত্রনাথ ছুই জনেই বৃদ্ধ 

হইয়াছেন; ছুই জনেই পীড়াগ্রস্ত। আমরা সেদিন নানু 

বাবুর সহিত দেখ! করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেকালের 

ইতিহাস বলিতে বলিতে অনেক দুঃখের কথাই বলিলেন। 

অনেকে তিনি বাচিয়। আছেন কি মরিয়া গিয়াছেনঃ সেই 

ংবাদই জানেন না। শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সরকারের “হাসি 
ও খেলা” প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে নবকৃষ্ণ বাবু কিছুদিন 
“সথা'র সম্পাদন! করিয়াছিলেন। 

নবকৃষণ বাবু এবং যোগীষ্ত্র বাবু অকৃত্রিম বন্ধু। নবক্ৃষঃ 
বাবুকে তাহ।র জীবনী সম্বন্ধে এবং তাহার রচিত শিশুদের 

পাঠ্য গ্রস্থাদির বিষয়ে আলোচনা করিবার কথ! জানাইলে 

তিনি বিনীতভাবে বলিলেন__“আমার আগে যোগীনবাবুর 
কথ! লিখিবেন। তিনি অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই 
নৃতন বিভাগে সেক।লে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
এখনও তাহার বইয়ের যত আদর এমন আদর কাঙ্বারও 

হয় নাই।” নবরুঞ্ঝবাবুর কথা যে কতদূর সতা, বাঙ্গলা 
দেশের সকলেই তাহা জ।নেন। 

আমাদের দেশে কত লোকের জয়ন্তী উৎসব হয় কত 

সমাদর হয়, সন্বর্থন! হয়,_-একাস্ত হুঃখের বিষয় যে, ছে।ট- 

দের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের কথ। কেহই ভাবেন না! হয়ত 

দেশের বড়লোকের। মনে করেন, শিশু-সাহিত্য । আবার 

সহিত্য! কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোকের মনে করেন 

_ধাহার! শিশুদের মনকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতে 

পরেন, তাহাদের কল্পনাকে প্রসারিত করিতে পারেন, 

তাছারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক | 

আমাদের দেশে ঘোগীন্ত্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের পরেই 

শিশু পাঠ্য সাহিত্যের প্রতি সাধারণের মনে।যোগ আ।কধিত 

হইয়।ছিল। তাহার পরিশ্রম সার্থক হুইয়াছে। 



২ যোগীন্্রনাথ 

শ্রীযুক্ত যোগীজ্রনাথ সরকার-_সুবিখ্যাত ডাক্তার 

নীলরতন সরকার মহাশয়ের সন্হোদর ভাতা । এ পরিচয় 

ন| দিলেও চলে, কেন না তিনি নিজ নামেই সকলের নিকট 

পরিচিত । তাহাঝ সন্বন্ধে আনুষঙ্গিক অন্ান্ত অনেক কথাই 

আমর! বলিতে পারিলাম না। না পারিবার কারণ, তাহার 

সহিত সাক্ষাত্লাভের সুযোগ আমার হয় নাই | আমি যখন 

ঘোগীজ্্বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সে সময়ে 

তিনি পীড়িত ছিলেন, তাহার পুত্রের আমাকে বলিয়াছিলেন 

ঘে, তিনি একটু সুস্থ হইলেই আমাকে তাহার নিকট লইয়। 

য।ইবেন। এবিষয়ে তাহার] মনোযোগী হন নাই বলিয়াই 

আমরা তাহার ব)ক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বপিতে 

প/রিলাম না। 

নবকৃঝবাবু বলেন-__“সখা" উঠিয়। গেলে যোগীন্দ্রব।বু 

«সখার” বকগুপি কিনিয়। লইবার পর--গ্রন্থের পর গ্রন্থ 

গ্রকশ করিতে থাকেন। তিনি নিজে যেমন গপ্ভ ও পগ্ 

লিখিতেন, তেমনি নবকষ্ণব।বুকেও ছ।ড়িতেন না। এজন্ই 

দেখ! যায় ষে, যোগীন্ত্রবাবুর প্রায় সব বইতেই নবৃষ্ণব|বুর 
গছ, পদ্য ও অনেক প্রবন্ধ সম্কলিত হইয়াছে । 

ঘোগীন্্রবাবু স্বকবি। তাহার হাতের লেখার ছবি 

তোমাদিগকে দেখাইবার জন্য আমরা একখান] ছেঁড়া খাতা 
তাহার ছেলেদের নিকট হুইতে সংগ্রহ করিয়া আশিয়া- 

ছিলাম। তাহাতে অনেকগুলি কবিতা ও ছড়৷ আছে। 

যদিও তোমর! সেগুলি পড়িয়। থাকিবে, তবু এখনে 

তাছ।র ছুই একটি উদ্ধত করিলাম। এইগুলি কখনও 

পুরাণে হয় ন। 

€ ১) 

ধাধ] নয় 

প্রশ্ন 

“নুটু' যদি "টু? হয়, 
লব? হয় “বন” 

“ব|বা” তবে কি হইবে 

বলত এখন? 

উত্তর 

“কাক” “মামা” “দাদা” নিয়ে 

কর আগে চেষ্টা? 

বাবা' পরে কি যে হয়, 

বুঝা যাবে শেষটা । 

(২) 

ঘুমিয়ে যখন থাকি 

মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে 

আমার ছুটি আখি। 

হাসলে আবার চুম|, 

থাকৃলে জেগে চুমা দিয়ে 

বলেন খুকু ঘুমা |" 

কাদলে আমি পরে, 

অমনি যেন ধার।র মত 

হাজার চুমা! ঝরে ! 

মায়ের মুখের ছড়া, 

তাও যেন ঠিক চুমার মত 

সথধ! দিয়ে গড়া ! 

নাইকো চুমার শেষ 
চুম চুমা চুম, চুম্ চুমা চুম 

চল্ছে মজা বেশ! 

যোগীন্ত্রনাথের “হাসি ও খেলা", “রাঙা ছবি” "ছবি ও 

গল্প”, 'খুকুমণির ছড়া”, “বনে-জঙ্গলে? প্রভৃতি অসংখ্য গ্রস্থ 
আছে। আজকালকার দিনে এমন ছেলে-মেয়ে ও কিশে।র 

ও যুবক কমই আ.ছন, ধাহারা “হ|সিখুসি+তে যোগীন্্নাথের 
“অজগর আসছে তেড়ে, আমটি অ.মি খাব কেড়ে” 

এই সব ছড়া মুখস্থ করেন নাই। তাহার সব বইয়ের 

কবিতাগুলিই কবিস্বপূর্ণ ও সুমধুর | 

আমাদের দেশের প্রাচীন ছড়াগুপি দিন দিন লুগ্ত 
মা যোগীন্ত্রনাথই সকলের আগে সেই প্রাচীন 
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ছড়ঞ্লি সংগ্রহ করিয়! থ্থুকুমণির ছড়া” প্রকাশ যোগীন্ত্রনাথ আমাদের দেশের সাহিত্য-সমাজে যে 

কৰিয়াছেন। তিনি যদি সেগুলি যত করিয়া প্রকাশ না সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী, তাহ। তিনি পান নাই-- 

করিতেন-__তাহ। হইলে তোমরা কখনই জানিতে প্রারিতে আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষর্দ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান 

না__ গুলির কি কর্তব্য নয় এই জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়েবৃদ্ধকে সন্বর্ধনা 

কর? আমর! প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হউন 

এক খে আছে একা নড়ে এবং শিশুদের দাদামহাশয়ের পাকা আসনখ।নি গ্রহণ 

যে থাকে তাল গাছে চড়ে! কুরিয়] দেশের মুখোজ্জল করুন। 

এ 

ঘোগীক্ঞ স্মব্ণে 
প্রেমেম্্ব মিন্র 

কলম কারে! খুব জোরালো 

ভাসয় ভাষার ভোড়ে 

ধার কলমে কারো এমন 

সকল বর্ম ফোড়ে, 

কারে কলম আগুন ছিটোয় 

কারে। বসের ধারা । 

লন তুমি না ধরলে 

থাকত কোথায় ভারা? 

যে চাবিতে এই দুনিয়ার 

সকল মহল খেলে, 

তোমার কাছেই ত৷ পেয়েছি 

বসে মায়ের কোলে । 

খে।কাখুকুর আধ-আধ 

গল।য় ভোমার ছড়া 

বাংল। ভাষার চিরকালের 

তাইন্ত ত* ভিৎ গড়া! 



ঘোগীন্দ্রনাথ সব্রকাল্র 
হেমেন্্কুমার রায় 

নিজের ছেলেবেলার কথ। ভেবে এখনকার ছেলেমেয়ে- 

দের উপরে আমার হিংসা হয়। 

ধরা আমার সমবয়সী ভীরাই জানেন, ছেলেবয়সে দিন 

কেটেছে আমাদের অর্থ-অনশনে এবং বয়সে যার! আমার 

চেয়েও বড়, তাদের শৈশব গিয়েছে সম্পূর্ণ উপোস ক'রেই। 

অবশ্ত এখানে খোরাকহীন দেছের কথা নয়, হচ্গে 

ততোধিক হতভ।গ্য উপবাসী মনের কথ! ! 

আজকের বাহল।য় স্বখী শিশুদের মনের খোরাক 

দু'হাতে জুগিয়ে যাচ্ছেন কত গুণী লেখক! আধুনিক শিশু- 

সাহিত্যের আকার ক্রমেই বিরাট হয়ে উঠছে! এমন 

ছোটদের কাগজও বেরুচ্ছে, যা সেকালের বড়দের বিখ্যাত 

পত্রিকা বঙ্গদর্শন” বা “ভারতী চেয়েও বীতিমত 

হাষ্টপুষ্ট । এমন কি বড়দের চেয়ে ছোটদের মণ খুসি 

করবার জন্ভেই বাঙালী পিখিয়েদের আগ্রহ দিন-কে-দিল 

বেড়ে উঠছে বলে মাঝে মাঝে আমর সন্দেহ হয়! 

শিশুদের ও বালকদের জন্যে কত রকম গল্প, উপকথা, 

উপন্তাস ও প্রবন্ধ, কত রকম লোভনীয় রং-বেরঙের ছবির 

বই এবং কত রকম চিন্রবিচিন্র মাসিকপণ্র! হায়গে 

আমাদের শিশুকালঃ এ সব ছিল তথন স্বপদে ও অগে।চর ! 

জ্ঞানোদয়ের পর আমার বুতুক্ষু মন ও চচ্ষুর সামনে 

প্রথম বিশ্ময়ের মত এসে পড়ে মাসিক “সথা” এবং “সখা 

ও সাথী”্র বাধানে কয়েক খণ্ড । তাদের অস্তধুতুরে 

সেদিন ষেন অ।মার সমস্ত কল্পনাজগতের আলে|ছায়ামায়া 

প্রজাপতির রডিন পাখনার ছন্দে নেচে-গেয়ে উঠেছিল! 

কেশবচন্ত্র সেনের “বালক-বদ্কু” নাকি বাংলাভাষায় 

সব্বপ্রথম শিশুপ।ঠ্য ম'সিকপত্র,_কিন্ত আমি তা৷ পড়বার 

ছেলেমেদের জন্ঠে ছেলেমানুষী ক'রে বাংলার আর কোন 

কাগজই সময় নষ্ট করতে চায়নি। কিন্তু ও রকম 

ছেলেমান্্ষী করে বাংলাদেশে অমর হয়ে আছে স্বীয় 
প্রমর্দাচরথ সেন মহাশয়ের নাম। ছুঃখের বিষয়, 

এখনকার অধিকাংশ বালকই বাংলা সাহিত্যের এই 
শিশু-বন্ধুর নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। অবশ্ঠ এর জঙন্কে 

প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন এখনকার শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রের 

সম্পাদকেরাই। তাদের উচিত, প্রমদাচরণের স্মৃতিকে 
বাচিয়ে রাখ! । 

কিন্তু “সখা”, “সাথী” এবং “সখা ও সাথী”র আকুতি 

গ্রকৃতি দেখলে আজকের কোন শিশুই বোধ হুয় খুসি হবে 

না। ও-কাগজ দুখানি তখন স্বল্লে-তুষ্ঠ আমাদের বিশ্মিত ও 

মুগ্ধ করলেও, এখনকার ছেলেমেয়ের! তাদের মধ্যে রচনা- 

বৈচিত্র্য বা ছবির বাহার খুজে পাবে না। সে-সময়ে 

বাংলাদেশে বয়ন্কদের উপযোগী সাহিত্যের ভাষাই ভালো 

ক'রে তৈবি হয়ে ওঠেনি, কাজেই শিশুদের উপযোগী 

সরলতা ও সরসতা৷ সেদিনকার ছোটদের সাহিত্যে আশা 

করাই যায় না। যদিও এখনো বহু শিশু-সাহিত্যসেবক 

কচিদের মনের মত ভাষা ও লেখবার ধরণ আবিষ্কার করতে 

পারেন নি, তবু সেদিনের শিশুসাহিত্যজগৎ ছিল একালের 

চেয়ে টের বেশী দরিদ্র । নান! বিষয় নিয়ে শিশুসাহিত্য 

রচনা! করবার জন্তে দলে-ভারি জেখক-সম্প্রদায়ও তখন 

ছিলেন না। তখনকার বাঙ্কমচন্ত্র-প্রমুখ বড় বড় লেখকণ। 

তো! শিশুদের জন্তে একদিনও মাথা ঘামান নি। উপরস্ত, 

এদেশে তখন ভালে! ছবি আকবার ও ভালো ব্লক তৈরি 

করবার জন্তেও বড় শিল্পীর অভাব ছিল যথেষ্ট। কাজেই 

তখন যে সৰ ছবি দেখে আমাদের উপোসী চোখ নেচে 

সুধোগ পাইনি। তার পরে প্রথম এ “সখা ছাড়া / উঠত, আজকের দিনে হয়তো সেগুলিকে পাঁজির কাঠের 
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খোদাইয়ের চেয়েও নীচু দরের ব'লে সন্দেহ হবে। তারপর 
কাগজ ও ছাপা। একেলে মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনের 

কাগজ আর ছাপাও তখনকার চেয়ে অনেকগুণে সের] । 

আগেই বলা হয়েছেঃ তখনকার শিশ্তপাঠ্য কাগজ 

এখনকার তুলনায় ছিল ঢের-বেশী রোগ! ও পাতলা, সার! 

বছরে তারা যত জিনিষ বিলি করত, একালের 'চার-পাচ 

মাসের পক্ষেও হয়তো ত, যথেষ্ট বলে মনে হবে না! 

এঁ যুগেই “বালক” নামে আর একখানি মাসিকপত্র 

প্রকাশিত হয়, ত1 তখনকার খুব কাচা ও কচি মনের পক্ষে 
ঠিক উপযোগী না হ'লেও'তার বিষয়-নির্বাচন, ঘচনারীতি 

ও ভাষ! ছিল বিশেষ উন্নত। সাহিত্যের সব্যসাচী রবীন্দ্র- 

নাথের অনেক বাল্যরচনা সেই কাগজে বেরিয়েছিল। 

“বালক” এক বছর পরেই “ভারতী ও বালক” ন।মকরণ 

ক'রে পুরোপুরি বয়স্কদের উপযোগী হয়ে ওঠে । 

ধার! শিগুসাছিত্য রচনার ভার মেন, তাদের অনেকে 

প্রধানতঃ দু-রকম তুল করেন। প্রথমতঃ, কেউ কেউ বিষম 

গাস্তীর্্য সহকারে উপদেশকের মত শিশু-মহলে গিয়ে 

কথকতা করতে চান। দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ মনে করেন, 

উচ্চতর বচনাপদ্ধতি বা কলা-কৌশল ছেড়ে আজেবাজে 

ছেলেমান্নধী করলেই ছোটরা] তাদের লেখা পছন্দ করবে! 

কিন্ত শিশুদের রাজ্যে এই ছুই দলই যে, গীতকারী পাখীদের 

সভায় মুখর কাকের আবির্ভাবের মত, ব্যর্থ ও বিরক্তিদায়ক, 

গতযুগের প্রাথমিক শিশুসাহিত্যে সেটা প্রমাণিত হয়েছে 

বারংবার | বলতে আপত্তি নেই, বর্তমান যুগেও এঁ ছুই 

দলের শিশুসাহিতা লেখককে দেখ! যায়, তারাও জানেন ন| 

যে, শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাবারসগ্র।হিতা আছে এবং 

তারা! উপদেশকে ভালবাসে ন। তবে আজ এ-শ্রেণীর 

লেখক গুণতিতে ৰেশী নন, এইটেই হচ্ছে আশার কথ! । 

“সখা” পভৃতি আমাদের জ্ঞানোদয়ের আগেই প্রথমে 

প্রকাশিত হয়--কাঁরণ আগেই বলেছি আমরা তাদের 

হাতে. পেয়েছিলুম, একেবারে বীধানো আকারেহ- 

বারো মাসের কাগজ একত্রে। কিন্ত আমাদের চোথের .. 

সামনে শিশুপাঠ্য যে মাসিকপত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, 
তার নাম হচ্ছে “মুকুল” । আকারে “মুকুল”ও এখনকার 
ছোটদের কাগজের মত মোটা-সোটা ছিল ন| বটে, কিন্ত 
রচনা-বৈচিত্র্ে, ভাষামাধূর্ষ্যে, চিত্রসৌনর্ষ্যে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে 
শিশুপাঠয মাসিক-সাহিত্যে “মুকুল”ই সর্বপ্রথমে এনেছিল 
যুগান্তর । এখনকার শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রগুলি অধিকতর 
পপঙ্বদ্দর হয়েছে কিন্তু তুলনায় “মুকুলে”র চেয়ে 
যে গুণহন্দর হ'তে পেরেছে, জোর ক'রে এমন কথা 

বলতে পারি না। এখনকার ছোটদের কাগজে যেযে 

বিষয় নিয়ে লেখা ৰেরোয়, “মুকুলে”র ভিতরেও তার 
অধিকাংশকেই পাওয়া ঘেত। আর “মুকুল”ই ছোটদের 
মহলে প্রথম “হাফটোন' ছবি আনে । আজ ধার ম্মরণ- 

সভায় আমর] শ্রদ্ধার অঞ্জপি দিতে এসেছি, সেই 

ঘে।গীন্ত্রনাথ সরকার মহাশয় ছিলেন ছোটদের উপযে।গী 

আধুনিক মাসিকপত্রের অগ্রদূত এ “মুকুলে*রই অন্যতম 

সম্পাদক । (আর আগেও তিনি “সখ!” প্রভৃতি শিশু- 

পত্রিকার জন্যে কলম ধ'রে ছোটদের মধ্যে প্রচুর আনন্দ 

বিতরণ করেছিলেন ।) 

যেগীন্্রনাথের নাম আমার কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে 

থাকবে । ইস্কুলের পড়া মুখস্থ ও মাষ্টারমশাইয়ের ধমক 

হজম করবার পরেও যে খেল! ফেলে বই পড়বার সখ বা 

সাধ হ'তে পারে, তার লেখা শিসুপাঠ্য পুস্তক পাঠ করেই 
আমার প্রথম সেই শিক্ষা লাত হয়। সেদিনকার 

অভিভাবকরাও জানতেন না, স্কুলপাঠ্য কেতাব ছাড় 

ছেলেমেয়েদের পাঠযোগ্য কোন পুস্তক থাকতে পারে এবং 

শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্ঠে সে-সব পুস্তক 

আবার কিনে দেওয়া কর্তব্য !.**** "মনে আছে, বাবার 

সঙ্গে কলেজ ট্রাট দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় 

যোগীন্ত্রনাথের একখ।নি শিশুপাঠ্য বই দেখলুম। মনে 
যেকী লোভই হ'ল! তখনও আমার আবদার ধরবার 

বয়স ছিল, কিন্তু বাবার কছে ভয়ে মুখ ফুটে কিছুই 

বলতে পাব্লুম না। কারণ সে-যুগে কেতাবের জন্তে 

আবদার ধর! ছিল অসম্ভব ও অভাবিত ব্যপার ! তারপরে 



৬ যোগীন্ত্রনাথ 

দিন কয়েক ধ'রে জলখ|বারের পয়সা! জমিয়ে সেই বইথানি 

নিজেই কিনে আনলুম এবং তিনতলার নির্জন ছাদে 

ব'সে বিপুল আগ্রহে বইখানি শেষ না ক'রে আর উঠতে 

পরলুম না। আজও প্রতিদিন বিশ্বপ্রসিদ্ধ কোন-ন! কোন 

লেখক আমার চিন্তক্কুধা! নিবারণ করেন? কিন্তু যোগীস্্র- 

নাথের প্রসাদে প্রথম পুস্তকপাঠের সেই যে অপূর্বব 

আনন্দ ও উত্তেজনা, বিশ্বের অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের 

মধ্যেও পরে আর তার তুলনা পাই নি!-_-যেমন তুলনা 

মেলে ন1 ফুলশয্যায় নববধূর প্রথম স্পর্শের! সেইদিন 

থেকেই যে পড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসল, হয়তো 
আমি সাহ্ত্যিধর্ম অবলম্বন করেছি তারই প্রেরণায় 
কারণ আমার বিশ্বাস, যার বই পড়ার নেশা নেই, কোনদিন 

সে ছোট সহিত্যিকও হ'তে পারে না। 

যোগীষ্জনাথের প্রতিষ্ঠিত “সিটি বুক সোসাইটি”র 
বয়স কত জানি না। তবে এইটুকু মনে আছে, অল্প 

বয়সে আমার কাছে এর পুস্তকালয়টি ছিল পৃথিবীর অগ্ততম 

বিস্ময়ের মত! “সিটি বুক সোসাইটি'র সামনের দিকে 
তথন ছোটদের উপযোগী যতরকম তুদৃশ্ত বই সাজানো 
থাকত, আর কোথাও ত! দেখ! যেত না। দিনের পর 

দিন লুন্ধ দৃষ্টিতে তাদের পানে তাকিয়ে দাড়িয়ে থেকে 

থেকে অর্থাভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষট। চ'লে এসেছি 

এবং তারপর একদিন অতি-কষ্টে জলখাবারের পয়সা 

জমি/য় বা কাক্ৃতিমিনতিতে মায়ের মন গলিয়ে মূল্য 

নিয়ে এক-একখনি বই কিনে “ওয়াটালু” বিজয়ী বীরের 
মত বাড়ীতে এসে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়তে বসেছি! 

ঠিক সেই সময়টিতে আমি অর আমার কেতাব ছাড়া 

বাকি দুণিয়াটাকে রসাতলে পাঠাতে চাইলেও আমার 

তরফ থেকে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিবাদ উঠত না! আমার 

অবস্থা হত তখন অনেকটা সেইরকম -_ 

«যোগাসনে লীন যোগীবর,-- 

তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?" 

এবং এট। মাত্র আমার কাহিনী নয়,_-যে-কোন 

গ্রপ্থভক্ত শিশুর কাহিনী! বলা বাহুল্য সে-সব বইয়ের 

মধ্যে যোগীশ্রনাথের রচনাই ছিল বেশী। এখনকার 
ছেলে-মেয়ের! না*চাইতেই বাপ-মায়ের কাছ থেকে নানান্ 
মজার বই উপহার পায়, সুতরাং সে-যুগের তরুণ পাঠকের 
সুখ-দুঃখের কথা তারা হয়তে৷ ভালে! কৰে বুঝতেই 
পারবে না। 

যোগীন্ত্রনাথের চেষ্টায় আমাদের শিশুসাহিত্যের 

আর একটি মস্ত উপকার হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, 
শিশুপাঠ্য পুস্তক যে ছোটদের মানসিক স্বাস্থে)র পক্ষে 

অনুকুল, এবং সেই সঙ্গে তা যে ছেলেমহলে খেল!র মত 

লোভনীয় আনন্দ বিতরণ করতে পারে, এবং স্কুলপাঠ্য 

পুস্তকের সঙ্গে এই শ্রেণীর স্থকুমার-সাহ্তায যে তাদের 
হাতে দেওয়৷ অত্যন্ত দরকার; কেতাবের পর কেত।ব 

প্রকাশ ক'রে বাঙালী অভিভ।বকদের মস্তিক্ষে এই 

সৎবুদ্ধি দান করেছিলেন সর্বপ্রথমে ঘোগীন্রনাথই | 
উপরস্ত আজকের বাংলায় ছোটদের সাহিত্য-জগতে যে 

বিচিত্র আনন্দমেল! বসেছে এবং জনাকীর্ণ তৈরি বাজার 

দেখে আজ যে অগুস্তি শিশুসাহিত্যকার লেখনী ধারণের 

জন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, এ-সমন্তেরই গোড়ায় 

দেখি ঘোগীন্্নাথ প্রমুখ ছুই-তিনজনের বহ্বর্ষব্যাপী চেষ্টা 
যত্ব ও নিষ্ঠা । লিখছেন আজ অনেকেই, কিন্তু লেখার 

চাহ্ছিদা। সৃষ্টি করেছেন প্রধানতঃ ষেগীন্ত্রন।থই | 

ছোটদের বই লিখে কেবল ছাপালেই হয় না, সে 

বইয়ের রূপও হওয়া উচিত ছে|টিদের মন-ভলানে। 

বাংলা দেশে এই সত্য কথাটা! প্রথম বুকেছিলেম 

যঘোগীম্্রনাথই। তার আগে আর কেউ এমন সুন্দর সব 

ছবি দিয়ে সাজিয়ে ও এমন চমৎকারভাবে ছাপিয়ে নৃতন 
নূতন বই প্রকাশ করতে পারেন নি। ছবি ও ছাপার 

সাজে বুড়োদেরও মন ভোলে। প্রমাণ, বাংল দেশে 

পরিণত মনের উপযোগী মাসিক সাহিত্যের জনপ্রিয়ত। 

বেড়েছে তখন থেকেই, যখন থেকে তার ছবি ও ছাপ|র 

রূপ খুলেছে বিশেষভাবে । যে যুগে শিশুপাঠা মাসিকের- 

রাজো “মুকুলের” আবির্ভাব, সেই যুগই বড়দের 
উর্পঘোগী আধুনিক সচিত্র মাসিকপত্রগুলির অগ্রজ ও 



শতব।ঘ্িবী স্মরণী ধ 

আদর্শদপে “প্রদীপ” আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বর্ণ ও এই উন্নতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার কার্ধে অগ্ঠতম প্রধান 

চিত্র বৈচিন্র্যের দিকে শিশুচিতের আকর্ষণ যে অধিকতর কর্দীরূপে যোগীন্ত্রনাথ অনায়াসেই অভিনন্দন লাভ 
প্রবল। এবং গণ্ভীর মানুষের মত গন্তীরদর্শন পুস্তক করতে পারেন। বাংলাদেশে যে-যুগে শ্রেষ্ঠ লখকরা 
দেখলেও যে ছোটদের মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এটা খুব শিশুপাঠ্য রচনাকে গৌঁরব্জনক বলে মনে করতেন না, 
ভাল ক'রে জানতেন বলেই শিশুদের বাস্তব ত্বপ্চের-/সেই সময়েই প্রমদাচরণ ও যোগীন্তরনাথ শিশুচিত্তরগ্রনকেই 

এপস ৮ সপ ৬ পচ শালার 

জগতে যোগীন্ত্রনাথের পসার আরো! বেশী জমে উঠেছে । জীবনের সর্কাশ্রে্ সাধনা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। 

বাংলায় গদ/সাহিতের জন্ম হয়েছে গত শতাব্দীর প্রায় রর এই কর্তব্যনিষ্ ৪5 টা ্ঃ 

প্রথমেই । বাংলা শিশুসাহিত্যের বয়স তার চেয়েও ঢের মাঁণী চারাগাছে জল না দিয়ে জলপাত্র হাতে ক'রে 

কম। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের দৃষ্টি একবার বাঙালী ব'সে থাকে ধাড়ী গাছে জল ঢালবার জন্তেঃ সে যত বড় 
শিশুদের উপর পঠড়েছিল বটে, কিন্ত তা স্থায়ী হয়নি। পাকা মালীই হোক তাকে বোকা ছাড়া অন্ত নামে ডাক৷ 

যায় ন|।| আগেকার বাঙ্গালী লেখকরা যে এঁ রকম 

বোকামিই ক'রে গেছেন এ কথা বলতে আমার বাঁধবে 

না। অধিকতর ঘনীভূত সাহিত্যরস উপভোগের 

উপযোগী ক'রে তোলবার জন্তে শিশুদের মন গোড়া 

থেকেই ধীরে ধীরে গঠন করবার চেষ্টা করা উচিত। 

বর্তমান যুগের অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই যে উচ্চ- 
সাহিত্যের ুঙ্্তম রস উপলব্ধি করতে পারে না, এই 

ছুঃখজনক সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

সেক্সপিয়ারের “ম্যাকবেথেশর মত ও রবীন্দ্রনাথের 

“গুহপ্রবেশ” আর *তপতীর” মত নাটক স্ু-অভিনীত 

হয়েও বাংল! দেশে চলে নি। ববীঙ্্নাথের উচ্চতর 

শ্রেণীর কবিতারও ভক্ত এখানে সংখ্যায় কত কম! 

দু-চারখানি অনুপিত কেতাবও বেরিয়েছিল, শিশুদের 

দিক থেকে তার কোনথানিই উল্লেখযোগ্য নয়! 

আমাদের কাব/সাহিত্য বয়সে প্রাচীন বটে, কিন্তু 

শিশ্তদের উপরে সে যে কোনদিন সদয় হয়েছে এমন 

প্রমাণ আছে বলে জানি না। শিশুদের পাঠশালার 

জন্তে আগেও পাঠ্যগ্রস্ রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ত 

_ শ্েখকদের সে-সব চেষ্টাকে শিশুরা নিশ্চয় মনে করত 
নির্দয়ত । আমাদের দেশে ছেলেডলানে ছড়ার 

অভাব নেই, কিন্তু তা উচ্চসাহিত্যে আসন লাভ করতে 

পারে নি| তবে গছ্যে ও পগ্যে আমাদের একালের 

নধীন শিশুসহিত্যের কতক কতক অংশ যে উ»- 

হাহিতোর এত হাহ যোনি এড়াদিক ধের তেন এখানকার অনেক স্্শিক্ষিত পাঠকেরও কাছে খে 
প্রমাণিত করেছেন বিশেষভাবে । লুইস ক্যাপ £1০০ «শেষের কৰিতা”র মত লেখার আটে ও চরিত্রসিতে 

10) ড/০061181 প্রভৃতির জন্তে ইংরেজী সাঞিত্যে অসাধারণ উপন্তাস ছুর্ব্বোধ্য এটাও আমি ভালো করেই 
অমর হয়ে আছেন! ভ্রৈলোক্যনথ মুখোপাধ্যায়, জানি। আমার মতে, এ-সব লক্ষণ বয়স্ক পাঠকেরও 
রবীন্ত্রনাথ ও অবনীশ্রনাথ প্রভৃতিরও শিশুপাঠয অনেক রা ৪৮ রা সর ১০০ রর 

| তি | রচনা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে উতোর হস ধনে ধরে সাহত্য রসে ক্রমেই বে 
: অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারলে সাহিত্যের উচ্চমার্গ তাদের 
)সম্ত বাঙালা লেখকের শিশুপাঠ্য স্মরণীয় বচন নিয়ে কাছে অজ এ৩ট। দুর্গম বলে মনে হ'ত ন্] | 

আলোচনা করবার সময় নেই, কেবল এইটুকু বললেই ৰ ই, কেবল এইটুকু যোগক্রনাথ জলসিঞ্চন ক'রে গেছেন চ।রা-গাছেই। (যথেষ্ট হবে যে অল্পদিনের মধে)ই বাংল! শিশুসাহিত্যেৰ শিশুপ।ছিত্যপেবক এই তীক্ষবী সাধককে আমি প্রণাম 
উন্নতি হয়েছে বিশ্ময়কর_-যদিও এ উন্নতি এখনো করি। তার স্মৃতিপবিত্র আদর্শ অন্ধদের দৃষ্টিদান করুক । 
সর্ববাঙীন হ'তে পারে নি। ( “নচতঘঘর? হইতে ) 

স্প ত 



১৩ যোগীঙ্বনাথ 

ভাষায় আর ভারতের অন্ভান্ঠ ভাষায়ও কত জম্দর-হন্দর 

শিশু-পাঠায বই বেরোচ্ছেৎ আর সরকারও এ বিষয়ে 
অবহিত হ+চ্ছেন। কিন্তু অধশতাব্দী পূর্বে যিনি এ ক্ষেত্রে 

বাঙালী আর ভারতবাসীর চোখ খুলে দেন, তার সহ্ৃদয়তা 

আর দুরদৃষ্টির কথ! মনে ক'রে আমরা! তার স্ম্মতির উদ্দোশে 

আমদের প্রণাম নিবেদন করি । 

এ ছাড়া, আর একটি বিষয়ের জন্তও তাঁর কাছে 
আমর! নত মন্তকে আমাদের জাতির তরফ থেকে শ্রদ্ধ 

নিবেদন করি। বাংল! দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, 
ঘখন দেশময় অভাবনীয় উৎসাছের, দেশপ্রেমের আর 

আত্মবপিদানের হাওয়া! মানুষকে যেন পাগল ক'রে 

তুলেছিল, সেই সময় বাংল! দেশে বিস্মৃতপ্রাযম আত্মত্য।গী 
বীরদের পুণ্য অধদান আমরা নোতুন ক'রে জাগিয়ে 

তুল্বার চেষ্টা আরস্ত ক'রলুম__পৃথনীরাজ, রাণাপ্রতাপ, 
প্রতাপািত্য, সীতান্বাম, ধিবাজী, ব।জসিংহ, গুরুগোবিন্দ 
সিংহ_-এদের আমর! আমাদের স্বাধীনতা-নংগ্রামের 

অশরীরী নেতা ন্ধপে আবাহুন ক'রে আন্বার জন্য 
আগ্রহান্বিত হলুম। বাংলা দেশের কবিরাও এই 
স্বংধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন দিক অবলম্বন ক'রে জন- 

সাধান্বণকে জাগিয়ে তুল্বার জন্য কত-না গান রন! 
ক'রূলেন। স্বদেশী আন্দোলন যে ধ্বংসমূলক ছিল না, 
স্জনধমা ছিশ্স। এই-সব স্বদেশী গান ছিল তার অন্ততম 
প্রমাণ। ১৯*৪-_-১৯*৮ সালে যখন আমর ইন্কুলে পড়ি ব৷ 

ইস্কুল থেকে সন্ত বার হয়েছি, তঞ্চম এ রকম কত-না গান, 

গাইতে পারি আর না পারি, দলবদ্ধ হয়ে গেয়ে-গেয়ে 
রাস্ত|! মাত্ত ক'রে বেড়াতুম। এব উপর আবার ছিল 
বরিশালের স্বনামধন্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রা আর তার 

উন্মাদনাপূর্ণ গান, যে গান শুনে আমাদের কিশোর আর 
তরুণ মনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা আর আত্মত্যাগের ইচ্ছা 
জেগে উঠতো । এই ধরনের অনেক গান নষ্ট হ'য়ে 
গিয়েছে, আরও নষ্ট হ'য়ে ঘেত-_তাদের পুনরুদ্ধার কর! 

দুরুহ গবেষণার ব্যাপার হয়ে দাড়াতো। কিন্তু দেশী 

আন্দোলনের সেই ক্রাস্তিকারী ঘুণিপাকের মধ্যে এক 

শুভক্ষণে যোগীশ্রনাথের মনে এই চিন্তার উদয় হছ'লো-_ 
পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে যে অব স্বদেশী গান দেশময় 
ছড়িয়ে? পশ্ড়েছে, সেগুলি সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ের 

মধ্যে গেঁথে রাখা । ছড়ানে! ফুলের এই মাল] তিনি 

স্বদেশবাসীর কাছে “বন্দে মাতরম্* নাম দিয়ে একখানি 
নাতিবৃহৎ স্বদেশী গান আর কবিতার বইয়ের আকারে 

এনে দিলেন--আমর! তার এই কাজকে প্রবুদ্ধ ভারতের 
চরণে এক মহুনীয় অর্থ্য ব'লে দেশমাতার প্রসাদ রূপে 

মাথা পেতে নিলুম। এই বই তার নিজস্ব ক্ষেত্রে 
আবালবৃদ্ধবনিতা নিধিশেষে সমস্ত বাঙালীর মনে 
দেশ[ত্ববেধ জাগাতে, আশা আর আগ্রহ এনে দিতে 

বিশেব ভাবে সহায় হু'য়েছিল। এই কাজেও যোগীজ্রনাথ 

ছিলেন অন্যতম পথিক্ৎ। এজন্যও আমর! আজ তার 

জন্মশতবাধিকীর বছরে তাকে ম্মরণ করি, তাকে বরণ করি, 
তাকে প্রণাম করি | ৃ 



ঘোগীক্দ্রনাথ সব্রকাত্র 
হিরপ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলায় শিশু সাহিত্যের কথা আলোচনা করতে 

গেলে স্বভাবতই যোগীশ্রনাথ সরকারের কথা মনে 

পড়ে। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শিশু সাহিত্যের 

পথিকৎ। বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্য রচনায় বর! 

ছিলেন অগ্রণী, তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 

হলেন রবাজ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র যজুমদার। 

পারিবারিক পত্রিকা «বালকে' রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিশু 

সাহিতা রচন। করেন। তবে তা অব্যাহত থাকে না। 

দক্ষিণা রগ্ীন মিত্র মজুমদার আজীবন শিশু সাহিত্যের সেব 

ক'রে এসেছেন, কিন্তু ভার রচনা প্রধানত লোক সাহিত্য 

হতে উদ্ধার ক'রে শিশুদের প্রিয় কাছিনীগুলির স|হিত্যিক 

রূপ দেওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভাবেই ভার “ঠাকুমার 

ঝুলিঃ, “ঠাকুরদাঁর ঝুলিঃ প্রভৃতি বই গল্পে ভরে উঠেছে। 

ঘোগীজ্জনাথ কিন্তু তার সমগ্র জীবনই নানা ভানে শিশু 

সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গ করে গিয়েছেন । 

এই মন্তব্যটি ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম হবে তিনি কত 

ভবে শিশু সাহিত্যের সেবা! করেছেন তার আলোচনা 

করুলে। ১৮৯১ থুষ্টাব্ধে তার প্রথম শিশু বিষয়ক রচন! 

“হাসি ও খেপা” প্রকাশিত হুয়। পরের ছুই বছরে আরও 

তিন খানি এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ হয়। তার পরেই 
দেখি ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে তিনি সিটি বুক সোসাইটি স্মাপন 
করেছেন। তার উদ্দেশ্ত ছিল, এই প্রতিষ্ঠ।নের সাহাষো 

অন্ত সাহিত্িকদেরও উৎসাহিত ক'রে ধারাবাহিক ভাবে 

শিশু সাহিত্য প্রকাশ ক'রে যাওয়া! । তার এই চেষ্টা 

রীতিমত সাফল্য মগ্ডিত হয়েছিল । উপেঞ্জ কিশোর রায় 

চৌধুরী রটিত “ছেলেদের রামায়ণ ও “৫ছলেদের 
মহাভারত", নবক্ক্ ভট্টাচার্য প্রণীত «টুকটুকে রামায়ণ? 

॥ 

এবং কুলদারঞ্জন রায়ের “ওডিসি', “ইলিয়ড' প্রভৃতি গ্রন্থ 
এখন থেকেই প্রকাশিত হয়। দেশের ধার! ক₹তি সন্তান, 
তাদের প্রভাব যাতে শিশুদের মনে ক্রিয়াশীল হয়, তার 
উদ্দোস্তে তিনি “ভারত গৌরব গ্রস্থাবলীর* প্রচার করেন। 
এই সিরিজের পুস্তকগুলির দাম ছিল মাত্র পাঁচ আনা। 
তাতে বন্ধিমচন্ত্র, রাখ[ডে প্রভৃতির জীবনী স্থাম 
পেয়েছে। 

তিনি নিজে শিশুদের জগ্ঘ যে সব পুস্তক রচন! 

করেছিলেন তার মধ্যেও একটি উদোশ্ঠয লক্ষ্য কর! যায়। 

প্রথমে শিশুকে বিভিন্ন অক্ষরের সহিত সহজে পরিচয় 

ঘটাবার উদ্দোশ্টে পুস্তক রচিত হুয়েছে। এই শ্রেণীতে 

পড়ে “হিজিবিজি”, “হাপিখুসী” প্রভৃতি । তারপরে আর 

এক শ্রেণীর বই রচিত হয়েছে, যেখানে শিশুর বর্প-পরিচয় 

হবার পর তার কল্পনা শক্তির পরিস্ফ,রণের জন্ট নানা 
কাহিনী, ছড়ায় এবং গন্ঠেঃ নান! ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। 

“ছড়া ও পড়াঃ” “হাসি ও খেলা? প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে৷ 

“আযাঢে স্বপ্ন বইখানি এই শ্রেণীতে পড়লেও তার একটু 

স্বতন্ত্র আছে। নানা! জানোয়ারের চরিত্রের মধ্য দিয়ে 

এখানে গল্প রচিত হয়েছে । আরও উচ্চস্তরের রচনাও 

আমরা তার কাছে পাই। সেখানে তার বই যেমন 
বাল্কদের আনন্দ দেবার ক্ষমত! রাখে, তেমন বয়স্কদের 

মনকেও সমান আকর্ণ করে। তার রচিত নান! 

শীকার কাহিনীর বই “বনে জঙ্গলে, এই প্রসঙ্গে 

উল্লেখযোগ্য । 

যোগীন্ত্রনাথের জম্ম হয়েছিল ১৮৬৬ ঘষ্টাব্বে। ১৮৯১ 

হতে আমৃত্যু ১৯৩? থৃষ্টাব্ পর্য্যস্ত তিনি এই ভাবে 



৯২ যোগীজ্মনাথ 

শিশুদের নানা ভাবে সেবা ক'রে গেছেন। এ কথ। বোধ হয় 

অবিসম্বাদিভাবে সত্য ঘেঃ শিশু সাহিত্যে তার দান সব 

থেকে ব্যাপক। বাংলার সাহিত্য রসিক সমাজ সে কথ! 

ভোলেনি। তাই গত ১৯৬৬ থুষ্টান্ষে তার জন্ম 

শতবর্ষপৃতি উপলক্ষ্যে নান! সাহিত্যিক গোষ্ঠী ত'র স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কর।র ব্যবস্থা করেছিলেন। 

আমান্ন মনে হয় বর্তমান কালের কোনো বয়স্ক মানুষের 

পক্ষেই ভার কথা ভে।ল। শক্ত | ছেলেবেলায় তার রচিত 

যে সব ছড়ার সহিত আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তাদের 

অনেকে এখনও আমাদের মনের আনাচে কানাচে উকি 

মারে। “বিষে পাগল! রাম সুন্দরের” কথ! বা “উপ্ট! 

বুঝলি রামের খেদোক্তি আমর] ভূলব না। আর 

দাদখানি চাল, মুন্গরির ডাল, চিনি পাতা দই; ডিম ভরা 

কই, ছুটে! পাকা বেল এবং সরিষাব তেল অন্ত মনম্ক 

ছেলের মনে কি ক'রে অদল বদল হয়ে দাদখাঁনি ডাল, 

মুস্থরির চাল, চিনি পাতা কই, ডিম ভরা! দই, ছুটো৷ পাক! 
তেল আর সরিষার বেল-এ পরিণত হুল, তার কৌশল 
তিনিই ভাল রকম জানতেন। 



(ঘোগীক্্রনাথ সত্রকাত্র 
প্রভাতকিরণ বস্তু 

তুমি এসেছিলে চিরস্থকুমার, শিশুর মতন মনে 

এসেছিলে কচি কিশোর পরাণে আনন্দ-বিতরথেঃ 
সহস! অকালে পাকিয়ে যাওয়ার বুড়িয়ে যাওয়ার দেশে । 

আসোনি কিন্ত মুরুব্বিদের মাতব্বরের বেশে ! 

সর্ববিষ্ভ/বিশারদ সেজে সবজান্তার রূপে 

আসোনি বন্ধু; ছোট থেগাঘরে এসেছিলে চুপে টুপে। 

তাই ত' যেদিন কিশোর ছিলাম, তোমারে আপন ব'লে 

চিনিয়াছিলামঃ বচনে তোমার তাই গিয়াছিনু গ*লে | 

যা দিয়েছ দন নিয়েছি মাথায় ; রেখেছি মরমপটে, 

রেশটুকু তার যাঁয়নি মিলায়ে, জাগিছে স্মৃতির তটে। 

আজো ফিরে ঘেতে রয়েছে বাসন! রঙীন থেলার ঘরে; 

যেথা তুধি আছ অমর হুইয়৷ অনার্দি কালের তরে ! 

কি করিয়! লোভ করিলে দমন পরিণতদের মাঝে 

খ্যাতির আসন করিতে দখল ? নাম যাতে বেশী বাজে, 

বেশী কে।লাহুলঃ বেশী জয়গান, বেশী মোহুমাদকতা| ! 

চিরদিন ধ'রে শুনালে কেবলি ছোট ছেলেদের কথা ! 

ছেলের! হয়েছে প্রবীন যখন, তোমারে দেখেনি ফিরে, 

তাদেরো ছেলের দল আসিয়াছে আবার তোমারে ঘিবে। 

ওগো! চিরশিশু, রেখেছিলে মন চিরনির্শল কৰে 

চির উজ্জ্রল আদর্শখানি উর্ধে তুলিয়া! ধ'রে | 

হাসিতে খুসিতে যে শিক্ষা তুমি দিয়ে গেলে শিশুমনে 

তুলনা তাহ্থার হূর্লভ হেরি বিপুল অন্বেষণে | 

কোথায় সে প্রীতি, কোথা সে মমতা, কোথ| বিগলিত হিয়া ? 

শিশু-কল্যাণে কোথা তপন্ত। জীবন বিসঙ্জিয়া ? 

সম্তায় নাম কিনিতে মে।দের ছুশ্চে্ট।র তাড়া ! 

শিশুসাহিত্য ওস্তাদি করি কম্পিত ক'রে পাড়া! 

পড়িতে পড়িতে ভুলিবে যে লেখা, সেই লেখা চারিদিকে ! 
শিশুদের ক!ছে ডাকি নাই, যাই শিশুদের বই লিখে! 
অনুপরণীয় তিনথ|নি নাম রহিবে চিরত্তন।_. 

রবীন্দ্রনাথ, যোগীম্দ্রনাথ, দক্ষিণা রঞ্জন | 

তিনখানি নাম জপমালা ক'রে যাব দুর্গমপথে, 

অযোগ্যতার কুষ্ঠা ভূলিয়া, শিশুলোভনীয় হ'তে | 
মনোহরণের মন্ত্র শিখিব তাহার চরণতলে, 

প্রথম ঘে মোরে করিয়াছে কবি, অসীম কৌতুহলে ! 
বিনয়ে এবং সারলো] ছিলে চিরপ্রণম্য তুমি | 
ছেড়ে চলে গেলে জয়স্তীহীন মলিন জন্মভূমি | 



ঘোগীন্্রনাথ সন্ত্কাত্র 
লীলা মজুমদার 

সমরসেট ম'ম বলেছিলেন গগ্ লেখকদের পাঠকরা 

মনে রাখে চক্সিশ বছর, কবিকে চিরকাল । তার কারণ 

চিরস্তন বিষয়বস্ত নিয়েই কাব্যের সৃষ্টি; সত্যমূ শিবমূ 

নুন্দরম্ নানান ছলে কবিতার উপকরণ হয়ে ওঠে। তার 

পুরোনো হয়ে উঠবার উপায় থাকে ন!। ছোট গল্প ও 

উপন্তাস সাধারণতঃ মান্গষের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা, 

চল্লিশ বছরে তাই সে সব সেকেলে হয়ে যায়; জ্ঞানের 

বিস্তারের সঙ্গে বহু প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও আদর চলে 

যায় । কিন্ত এমন গগ্ভও আছেষে স্বভাবতঃ কাব্যধম্ণ, 

তাই সে কখনো পুরোনো হয় না; রদরচনা ও ছোটদের 

জন্ত জেখ| অনেক বই-ই এই ধরণের জিনিস। তাদের 

আদর দেশকালোত্বর । ছোটদের জন্য রচিত কবিতার 

তে কথাই নেই। 

১৮৯৯ খীষ্টান্দে প্রকাশিত 'খুকুমণির ছড়া” থেকে একটি 
নমুন! দিই £- 

ঘোড়ায় নাকি পাড়ে ন! ডিম? 

এ গ্ভাথ তার বাসা, 

ডিমের উপর বসে ঘোড়া 

তা পিচ্ছে খসা।' 

এ ছড়া আজ কেন আগামী পরস্তও লেখ৷ হতে পারত, 

তবু এর অপন্ধপর্ক ও জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হত না। 

নিত্াত্ত শিশু বয়সে প্রথম পড়েছিলাম ; সঙ্গে একটি ল।ইন- 

ডইং-এর অবিশ্মরধীয় ছবি ছিল। কবিতার কথায় যদি 

ব।কারে। প্রত্যয় না হয়, ছবি দেখলে মন থেকে সব 

অবিশ্বাস খুচে যেতে বাধ্য। গাছের মগ.ডালে, কাকের 

বাসার মতে। কিন্ত তার চ'ইতে অনেক বড় বাস! বেঁধে, 

্বীয়__গৃহত্বামিত্ব এমাণ করবার জন্ত বাসার দেয়ালের 
উপর দিয়ে সামনের ছুই খুর.ঝুলিয়ে দিয়ে, ঘোড়া ভিমে 
তা দিচ্ছে। বাসাটি যে তারই নিজম্ব তাতে কোনো 

সন্দেহের কারণ নেই, যেহেতু আশেপাশে নানান্ মাপের 
ঘোড়ার পায়ের নাল ঝেলনেো আছে এবং সার! ছবিময় 

একট! উগ্র ঘোড়া-ঘেড়া ভাব । এছবিকে একেছিলেন 

জানি না, তবে কবির সঙ্গে তিনিও স্বচ্ছন্দে অমরত্ব দাবী 

করতে পারেন। 

'খুকুমণির ছড়া” যোগীন্ত্রনাথ সরকার সম্পাদিত একটি 
সক্কধলন ; এর মধ্যে অনেক প্রুরোনো প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে 

অন্তান্ত লেখকদের রচনা, বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ 

ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিজের কবিতাও আছে । এই 
বিশেষ ছড় টি কোন শ্রেণীতে পড়ে বলতে পাবি না, কিন্তু 

বাংলা শিশু সাহিতোর বিষ্ময়কর উন্মেষের সময়ের যে সব 

মনোহর রচনা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল এবং আজ পর্যস্ত 

ঘাদের পর[ভব হয়নি, এই কবিতা তারি একটি উদ্বাহরণ। 

দেশে এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন, ধাদের 

লল।টে সাফল্যের তিলক জ্বলজ্বল করলেও, তার! না 

জন্মালে দেশের বিশেষ ক্ষতি হত না। কারণ, তাদের 

পাচ দশকি এক কোটি উৎকৃষ্ট বই তার! যর্দি বা ন।-ই 
লিখতেন, আরো পাঁচ দশ কি পচিশজন সমান গুণী লেখক 

এগিয়ে এসে যেটুকু ঘাটতি হয়, নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করে 
দিতেন। দেশীয় সাহিত্যের বিবর্তন অব্য।হত থাকত। 

তেমনি আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন ধার! 

সাহিত্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ না করলে, কোনে না 
কোনো দিক্ দিয়ে সাহিত্য অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকত। 



শতবাধিকী শ্মরমী ১৫ 

যোগীক্জনাথ সরকার এই মুষ্টিমেয়র অন্ঠতম। শোনা যায় 
প্রথম প্রকাশিত আধুনিক বাংলায় ছোটদের জন্য মৌলিক 
গ্রন্থ হল ১৮৯১ খাষ্টান্ধে প্রকাশিত ও যোগীন্তরনাথ সরকার 

প্রণীত “হাসি ও খেল] | এই একখানি বই দিয়ে 

যোগীল্মনাথ বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারার মোড় ঘুরিয়ে 

দিয়েছিলেন * আর তাকে ফিরে দেখতে হয়নি। 

এই সময়ে ঘদি তিনি অন্ুপ্রেরণার দোসর না৷ পেতেন, 

তা হুলে স্থায়ী প্রভাব কতখানি হত বল! যায ন!; 

সৌভাগ্যের বিষয় ওদের এমন একটি গুণীর দল গড়ে 

উঠেছিল ধাদের উদ্দেশ্ঠাই ছিল খ্যাতি বা ব্যক্তিগত লাভের 

দিকে দৃষ্টি না রেখে, বাংলায় এক বৈশিষ্ট্যময় বাল-সাহিত্য 
গড়ে তোলা যাতে বাংলার ছেলেমেয়েদের আর কথনো 

মানসিক দৈন্ত অনুভব করতে না হুয়। 

নি 

সহজেই বল চলে এদের আগমনের আগে বাংল 

শিশু সাহিত্যের স্বন্পীয়তা বলে কোনো বস্ত ছিল না। 

তার মানে নয় যে, ছোটদের পড়বার মতে। বই-ই ছিল 

না, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি এ 

বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাদের গ্রন্থগুলি__ 

যেমন আখ্যান মঞ্জরী, কিখা চারুপাঠ_ পাঠ্য তালিকায় 

উচ্চস্থান পাবার উপযুক্ত হলেও, প্রকৃত শিশুসাহিত্য ছিল 

না। তাদের উদ্দেশ্ঠ ছিল শিক্ষাদান, রস পরিবেশন নয়। 

এ ছাড়া খীষ্টান মিশনারিদের খীষ্টিয় নীতি শিক্ষার বই 

তো! ছিলই । তাকেও সাহিত্য বল! চলে ন!। 

শিশুদের জন্ত পত্রিকাও প্রকাশিত হুত ; ভ্রমে ১৮৭৮ 

খৃষ্টাব্দে কেশবচন্ত্র সেনের “বালকবন্ধু', ১৮৮৩ সালে 

প্রমদাচরণের সেখা”, ১৮৮৪ সালে জোড়াস।কে৷ থেকে 

প্রকাশিত “বালক”? দেখা দিল। ১৮৯৫ সালে শিবনাথ 

শাস্ত্রী সম্পাদিত স্বনামধন্য “মুকুল” প্রকাশিত হুল। এইভাবে 
ক্রমে ক্রমে নতুন শিস্তসাহিত্যের জমি তৈরি হয়েছিল। 

জমি তৈরি না থাকলে এই নব সাহিত্যের চাবাটি অস্তুরিভুত 
হত কি না! কেজানে। 

“মুকুল” প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৯২ সলে 
যোগীঙ্রনাথের দ্বিতীয় বই “ছবি ও গল্প” বেরিয়েছিল ; 
সজনীকান্ত দাশের আত্মস্মতিতে এই বইখানির 
চমথকারিত্বের কথা বিমুগ্ধভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৮৯৩ : 
সালে যখন “রাঙা ছবি, প্রক/শিত হুল, সবাই বললে 
ছোটদের জন্ত এমন চোখ-জুড়,নি বইয়ের কথা এর আগে 
ফে ভাবতে পেরেছিল ? মনে হয় এই ছিল যোগীন্দ্রনাথের 
শ্রেষ্ঠ কীতি; ছবি দিয়ে, রস দিয়ে, আনন্দ দিয়ে 
সর্বাজন্থম্দর করে ছেলেমেয়েদের জন্য বই প্রকাশ করার 
প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ কর1। সেইদিন থেকেই বাংলা শিশু 
সাহিত্যের একটা স্উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল । 
ছোটদের জন্ত বই পিখলেই আর ছবি আকালেই কাজ 
শেষ হয়ে যায় না; সামনে থাকে সব চাইতে বড় সমস্ত । 
ম দামে ছোটদের জন্য ছবি দিয়ে সাজানো বই কে-ইবা! 
কাশ করতে সাহস করবে? পাকা ব্যবস।য়ীর তো 

নয়ই। ১৮৯৬ ধবীষ্টাব্দে সিটি স্কুলে মাষ্টারি করতে-করতেই 
ঘোগীন্ত্রনাথ “সিটি বুক সোসাইটি" স্থাপন করলেন। 
মুনাফার আশা না! রেখে, ছোটদের জন্য বই ছাপাবার 
ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেশের একটা বড় অভাব কিছুটা 
মিটল। যোগীন্ত্রনাথের নিজের বই ছ|ড়াও, বহু নাম করা 
ছেটদদর বই এথান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ; যেমন, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সেকালের কথা, ছোটদের 
রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প ; 

দ্বিজেন্্রনাথ বন্থুর জীবজস্ত চিড়িয়াখান| ; পরে, কুলদা রগ্তন 
রায়ের রবিন হুড, ওডিসিয়ুস, ইপিয়াড ইত্যাদি । 

উপেন্্র কিশোরের বিখ্যাত ইউরায় এণ্ড সঙ্গ তখনো 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি; সিটি বুক সোসাইটি একাই একশো! । 
ছোটদের জন্য ভালে! বই দেখে দেশের সকলেই আনন্দিত । 
সে সব বই এতই ভালো যে, আজ পর্যস্ত তাদের জুড়ি 
মেল! দায়। যোগীন্তরনাথের বইগুলি শিশুসাহিত্যের 
ক্ানিক হয়ে আছে। হাসিখুশি ১মও ২য়ভাগতিন 
পুরুণ্ষ ধরে বাঙ্গালী সস্তানদের মুগ্ধ করে রেখেছে । “অ-য়ে 
অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি থাব পেড়ে? মায়ের 
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ছুধের মতে! বাংলার সব শিশুদের উত্তরাধিকার সুত্রে 

পাওয়া অমূল্য সম্পদ । 

লেকে যখন লেখকের নামধাম ভুলে গিয়ে তার 

লেখাগুলিকে প্রবাদ বাক্যের মতে! অসংশয়ে গ্রহণ করে, 

ভখনি তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হুয়। বর্তমান পর্যায়ে 

ঘোগীজ্নাথ সরকারের নাম তালিকাভুক্ত করা তুল। 

কারণ, তিনি বিশ্মুতপ্রায় বাঙ্গালী লেখক নন্। ধার কলম 

থেকে হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী, “এক যে আছে 

মজার দেশ”, “চ্য।পটা নাকে চশমা আট! গুরু মহাশয়? 

প্রথম আসে যদি বাঘ, আমার বড্ড হবে রাগ “দাদ্থানি 

চাল মুত্ররির ভাল? ইত্যাদি অমৃত ধারার মতে। নিঃস্যত 

হয়েছিল এবং আজে! বাংলা শিশু জগতের মাটিকে সিঞ্চিত 

করছে, তাকে কি কখনো “বিস্মৃত প্রায় বল! উচিত? 

আরেকটি চিরস্তন ছড়ার কথা পাঠকদের মনে করিয়ে 

দিই £-_ 

হাতি নিয়ে লোফ।লুফি 

ছিল আমার কাজ ; 

“সবাই আমায় ডাকত তখন 

মল্প মহারাজ । 

সেদিন আর নাইকো! রে ভাই, 

সেদিন আর নাই ; 

তিনটি হছ।তির ভারেই এখন 

ষ্াপিয়ে মার! যাই !” 

, ছোটদের জন্ত এমন ছড়া স্বয়ং ববীন্ত্রনাথই বা কট 

লিখেছেন? 

ফোগীন্দ্রনাথ ও তার সতীর্ঘরা অন্ত এফ আবহাওয়াতে 

বাস করতেন, সেখানে তোমার-আমার ভেদ ছিল না। 

তারা শুধু নিজেদের রচনা প্রকাশেই আগ্রহী ছিলেন না; 

দেশবিদেশ থেকে যেখানে ঘা দেখে মনে হত ছোটদের 

ভালো লাগবে অমনি সেটি সংগ্রহ করে আনতেন। রস- 

পরিবেশনই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সন্কলনগুলিতে 

যোগীষ্রনাথ 

সব সময়ে রচয়িতাদের নাম পর্যস্ত থাকত না|; অনেক ছবি 

বিপিতী বই থেকে নেওয়া হত, একই ছবি হয় তো 

একাধিক গ্রন্থে স্থান পেত। কত সময়ে ছবি. দেখে তবে 

কবিতা রচনা করা হুত। এমন অপূর্ব সমবায় সমিতি 

আর কখনে! দেখ! গেল ন|। যোগীন্্রনাথের "হাসি ও 

খেলা" এই ধরণের বই ; এতে তার নিজের লেখ! ছাড়াও 

প্রমদাচরণ সেন, উপেন্ত্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, 

যোগীক্ত্রনাথ বনু প্রভৃতির রচন! সন্থলিত আছে। 

(ঘোগীন্্নাথ সরকার রচিত বা সম্পাদিত অনেকগুলি 

গ্রন্থের তালিকার দৈর্ঘ দিয়ে ফিস্তু বাংল! শিশু সাহিত্যের 

ক্রমবিকাশে যোগীন্দ্রনথ সরকারের অবদান মাপা ঘায় 

না। চোখের সামনে যে আদর্শ রেখে আধুনিক বাংলা 

শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেই আদর্শ স্থাপন করায় তার 

কাছে আমাদের খণ অপরিশোধেয়। উপে্কশ্রেছে 

রায়চৌধুরীও সেই আদর্শ গ্রহণ করেই বাংলা শিশু 
সাহিত্যকে অমন_ অপরুপ ব্লি্টতা ও সম্পৃপত] দিতে 
পেরেছিলেন। বয়সে তিন বছরের বড় হলেও, উপেম্ত্র- 

কিশোরের কর্মজীবনের প্রথম দিকটা নানান্ পৰীক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্যে কেটেছিল; ঘোগীন্ত্রনাথ তরুণ বয়স 

থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রক।শনার কাজে নিজেকে 

নিয়োজিত করেছিলেন । ॥ 

এঁরা ছিলেন সমগোত্র ও অভিন্ন-আদর্শ। শোন! যায় 

যোগীশ্রনাথ সরকারদের দেব-সরকার বংশের ও 

উপেম্ত্রকিশোরের (দেব) রায় বংশের একই পূর্বপুরুষ । 
শে।ভাবাজারের নব দেব ও আচার্য প্রফ্ুল্লচন্ত্র রায়ও 

নাকি এদের সেই বংশ থেকেই উদ্ভৃত। 

যোগীন্্রনাথের জন্ম জয়নগরে, তার মামার বাড়িতে । 

তত্র পিতার নাম নঙ্দলাল দেব ।' জেখাপড। শিখেছিলেন 

জয়নগর ও দেঁওঘর স্কুলে এবং কলকাতার সিটি কলেজে । 

পরে আনন্দমোহন বন্ধ প্রতিষ্ঠিত সিটি ক্ষুলে শিক্ষকতা 
করতেন। এই সময় থেকেই তার শিশুসাহিত্য সেবার 
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সৃচন] হয় এবং সত্তর বছর বয়সে তার মৃত্যু পর্যস্ত সেই 

সাধনায় ছেদ পড়ে নি ! 

মানুষটি ছিলেন কোমল, স্রেহশীলঃ, পর-ছুঃখকাতর, 

পরিহাসপ্রিয়। বাইরে থেকে তার বিখ্যাত মেজদাদা, 

স্বনামধন্য চিকিৎসক স্তার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিশেষ 

কোনে! সাদৃশ্ত না থাকলেও, তাদের ভ্রাতৃপ্রেমের কথা 
সকলে জামত। লোকজন বড় ভালোবাসতেন, খেতে ও 

থাওয়াতে ভালোবাসতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভাবী 

উৎসাহী ছিলেন। 

কলকাতার ভিড়ে বাস করা যখন অসহা মনে হত, 

গিরিডিতে তার বাগান দিয়ে ঘের! বাড়ি, “গোলকুঠি”তে 
চলে যেতেন। ক্রমে সেই বাড়ি বন্ধুবান্ধবের মিলনস্থল 

হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের বাঙ্গালীর! তারি একটা 

মজ.লিশি আবহাওয়ায় বাস করতেন, পরস্পরের মধ্যে 

হৃদয়ের যোগও ছিল অকৃত্রিম* সরস আদান-প্রদানের 

কঙ্ই নাগল্প শোনা যেত। উপেন্ত্রকিশোরের বড় দাদ! 

অধ্যক্ষ সারদারগ্রন রায় তার থেপার সরপ্রামের দোকানে 

থাস৷ এক রকম মাছ ধরার চার বিক্রী করতেন। তার 

মাম ছিল, “ইধর আও | যোগীন্ত্রনাথ তার দেখাদেখি 
আরেকটি চার প্রস্তত করে তার নাম রাখলেন “উধর মৎ 

যাঁও !? 

শুধুই যে হান্তরস পরিবেশন করে যোগীম্ত্রনাথ ক্ষান্ত 
ছিলেন, সেট। মনে করা ভুল। সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় 

ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরী করাই ছিল ভার আশা ও 

সাধনা । তার লেখ! একটি ছোটদের গান থেকে কষেক 

লাইন উদ্ধত করে এই রচনা শেষ করি। 

“জগতের পিত৷ তুমি করুণ! নিধন, 

হীনমতি শিশু মোর! দুবল অজ্ঞান । 

ছোট প্র/ণে আমাদের দাও ভালোবাসা, 

ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা ; 

শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম গান! 

9৩ 2, 4 সি গা গং 
০, পচ 2৮ ূ ১ ৬৮৫-৮ সিং, রি উঃ 

ষ্ঠ ০ | 7৯. টং সমল ০৯৯ স্পা « এ বেন্যঞী, 

সেই 9 দস | 

টি ঠ 27724 মি 9771 পিভর্চ 

২১৪০৮, শি সি 1৮ তা | 

শেঠ মিহি স১ত পতি | কিঞাসিন গত পি 
কিতা ০) সে চপল আন পিট টি] 

সি এ ২ঠাঠতিট পিটিবি 91৮৮ নৌগান | ০৫4 এভীর্তি 

এম্ট সারা ভিজ পি । 
প্র কা চোটি ঠোট সিং 8১9 

ঘোগীন্রনাথের হস্তাক্ষর 



(তায়াদের বন্ধু ঘোণীক্দ্রনাথ 
শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) 

বন্ধু অনেক রকমের হয়ঃ সবাইকারই ছুচারজন্স বন্ধু 

থাকে ; কিন্তু ভাই, তোমাদের বন্ধু হওয়া, ছোটদের বন্ধু 

হওয়া, ঘার তার কর্ম নয়? 

তবে ভাই, ঘদ্দি তেমন কাউকে পেয়ে যাও, যিনি 

তোমাদের মতে! সহজ করে, মিষ্টি করে মজার মজার কথা 

আর গল্প শোনাতে পারেনঃ যিনি তোমাদের মনের 

রকমারী প্রশ্নের জবাব দিয়ে তোমাদের কৌতৃছল-ভর! 

মনগুলিকে আনন্দের দোলায় দোলাতে পাপন, যিনি 

তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা তোমাদের মতোই দিনরাত্ির 

ভাবেন__তিনি নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু হতে পারেন? বেশ 

তাহলে ঠিক তেমনই সত্যিকাৰের ছোটদের বন্ধু একটি 

মিষ্টি মানুষের কথাই শোনাই তোমাদের আজ | কে তিনি? 

তিনি হলেন ছোটদের বন্ধু যোগীজ্রনাথ সরক'র। 

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৮৬৬ 

খীষ্টান্দের ২৯শে অক্টোবর, বাংলা ১২ই কান্তিক ১২৭৩ 

সালে জয়নগরে মামাদের ঘরে তার জন্ম হয়। সাত 

ভাইবোনের কোলে ছোট্ু ছেলে, আছুরে ছেলে হায় তিনি 

জন্মালেন, মা বাবা দাদা দিদি মাসী-পিসিদের বুক্ভরা 

ভালব।স! আদর প্রাণভরে পেলেন। তোমরা ভাবছেো-_ 

একশো বছর আগে অমন একটি ছেলেই তো শুধু নয়? 

অমন লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েই তে! জন্মেছিল মায়ের কোলে 

__আদর ভালোবাসা সবাই পেয়েছিল। কিন্তু এ একটি 

ছেলে ঘোগীক্ত্রনাথকে বেছে নিয়ে, তার কথাই শোনাতে 

বসলাম কেন আজ একশো! বছর পরে ! 

এ-কথার জবাবে আমি বলবো-_ লক্ষ লক্ষ কেন গত 

একশে। বছরে মে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে জন্মেছিলেন 

বাঙল। দেশের ঘরে ঘরে; কাদের মধ্যে কজন বেঁচে 

আছেন আজও লক্ষ কোটি মায়ের মুখের ছড়ায় কিংবা 

লক্ষ লক্ষ শিশুর হাতে-খড়ি হওয়ার পর, পড়া শেখার 

পড়ায় ? আর সর্বজনের গর্-আদরের ভালব।সায় ? 

তোমাদের নিজের নিজের মা-মাসী, খুড়ি, পিসি, 

দিদিমা, ঠাকুমারই তো কতবার তোমাদের কোলে বুকে 

নিয়ে, গালে কপালে চুমু দিয়ে শুনিয়েছেন_ 

ধন ধন ধন বাড়িতে ফুলের বন 

এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন ।” 

সে ছড়া শুনে শুনে শিখেছেন একজনের পর অন্ঠজন, 

ঠাকুম! দিদিমার মুখ থেকে শিখেছেন মা-মাসীমা আর 

তাদের মুখ থেকে শিখেছে তাদের মেয়ের।-বৌমারা, 

তাদের কাছ থেকে শিখেছো তোমরা, আমার ছোট 

বন্ধুরা । তোমরা যারা পুতুল নিয়ে খেগা করো, 

খেলাঘরের গি্নি-বান্নী হয়ে পুতুল খোকা, পুতুল খুকুকে 

আদর করো,__তারাও তে। অনেকেই সুর করে এ ছড়াটাই 

বলো, তাই না? 

পুতুল খোকা, পুতুল খুকুদের আদর করেই কি 

তোমাদের আশ মেটে ? ন! পাঁচজনকে সেটা দেখাতে সাধ 

জাগে, ইচ্ছে হয়? তখন তোমরা অনেকেই হয়তো 

মনে মনে বলো-_ 

«“আ। মরি কি পুতুল আমার, 

দেখবি যদি আয় 

টুকটুকে ঠোট, ফুটফুটে চোখ 

মিটির-মিটির চাঁয়।”” 

এ মুগের ছোটরা খোকাখুকুরা_-তোমরাই যে শুধু এ 

সব ছড়া বলো আর শোনো, ত1 নয়, সত্তর বাহান্তর বছর 
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ধরে বাঙল! দেশের গ্রামে-শহবে, বাঙালীর ঘরে ঘরে. 

এঁ সব ছড়া হুরে বেড়াচ্ছে মায়েদের মুখে মুখে, আর 

ছোটরাও তাই শুনে মেতে উঠছে আনন্দে সুখে । 

এমন অমর স্ষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তার 

কারণ ছোটদের ভাল ব।সব(র, আদর করে তাদের দুঃ 

ঘোচাবার চোখের জল মোছাবার আগ্রহ অর উৎসাহে 

ভগ] ছিল যে।গীন্্রনাথের সমস্ত মন সারাটি জীবন। তাই 

একশো! বছর পরে যোগীঙ্রনাথকে ম্মরণ ও প্রণাম করার 

জন্যে সারা দেশ জুড়ে হওয়া! চ|ই যোগীম্ত্রনাথ জন্ম- 

শতবাধিকীর বিরাট আয়োজন । 

সে আয়োজন, সে উৎসবে ছোটবড় সবাইকেই সাড়া 

দিতে হবে, সবাইকেই এগিয়ে আদতে হবে। বিশেব 

করে যাদের বয়স আজ ছয় থেকে যাঁটের কোঠায় 

যেগীন্্রনাথই ঘে ছিলেন তাদের অ-আ-ক-খ অক্ষর 

পরিচয়ের প্রথম গুরুমশাই | আরও খুলেই বলি কথাটা । 

আমাদের মত বুড়ো যারাঃ ছ-সাতের কোথায় যখন পা! 

দিয়েছিলেন, তার! সেই ছোটবেলাতেই তাদের হাতে 

খড়ির পর অক্ষর চিনতে বর্ণপবিচয় করতে হাতে নিতে 

হয়েছিল “হাসিখুশি” বই। আওড়াতে হয়েছিল__ 

অ--অজগর আসছে তেড়ে 

আ--আমটি আমি খাবো কেড়ে 

ই-_ই ছুরছান। ভয়ে মবে 

ঈ-_ ঈগল পাখি পাছে ধরে। 

তোমাদেরও অনেকেই হয়তো পড়তে শিখেছে! 

ঘোগীন সরকার মশায়ের “হ। সিখুশি' বইটার ছড়াতে -লেখ। 
মজাদার পড়া পড়ে। অথচ এমনই মজ] যে এ ছড়া দিয়ে 

পড়! শেখার সময় কেউ তোমর1 গোমরমুখো হয়ে বসে 

থাকোনি__হাসিখুশি' হয়ে হাপিখুশি পড়েছ। অমন বই 

পড়াটা যেন মজা যেন খেলা, যেন হাসি আর খুশির 
মেলা । তাই নয় কি? অনেকেই সায় দিচ্ছে দেখছি। 

তাহলে *যোগীন্ত্রনাথ, যে চিরকালের ছোটদের বন্ধু, 
তোমাদের বদ্ধু সেটা মানতে এখন সবাই রাজি? বেশ 

তাহলে তার সম্বন্ধে আরও কিছু কথ। এবং তাঁরই লেখ! 
বইগুলি থেকে কিছু গল্পছড়। শোনাই আজই! শোনো-- 

এক যে টুণী, তার ছিল এক বেগ্ডন গাছ। সেই গাছে 
আকশি দিয়ে সে রোজ বেগুন পাড়ত। বেগুনের বোঁটায় 
কাটা থাকে ; তাতো জানো। একপ্ন হয়েছে কি ট্প 
করে একটা বেগুন পড়ে ট্রনীর পিঠে কীট! ফুটে গেল। 
অমনি বাথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি 
ছুটলো। 

নাপিত থাকতো অনেক দৃরে। যেতে যেতে রত 
হয়ে পড়লো । নাপিত তখন থেয়ে দেয়ে শুয়েছে, এমন 

সময় টুনী গিয়ে দরজায় ঘা দিয়ে ডকলে-_ 

নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া 

বাড়ি আছ হে? ; 

নাপিত ॥ র|তভিরেতে ডাক[ডাকি করছো! তুমি কে? 

টুনী॥ আগি ট্ুনী পার্খী। একট! কাঁটা বের করে 
দেবে? 

ন।পিত ॥ 

যায়? 

দূর বোকা! রাত্তিরে কি কাটা বের করা 

কাল সকালে আসিস। 

নাপিতের ওপর চটে গিয়ে টুনী রাজার কাছে নালিশ 

করতে গেল-_ 

“রাজা মশ(ই | রাজ মশাই, 

আছ তুমি ঘরে) 

রাজ! ॥ রাত দুপুরে কে ডাকাডাকি করে। 

টুণী। আমিটুনীপাখী! নাপিতকে তুমি মারবে? 

দেয় ন] নাপিত কাট। তুলে 

পিঠটা আমার গেছে ফুলে । 

কী সবাই মুচকে মুচকে হাসছো, ওঃ বুঝেছি-_গল্পটা 
অনেকেরই জান! । | 



বঃ যোগীম্ত্রন'থ 

তাতোজানো? কিন্ত জানে! কি এমন সহজ করে 

গল্প বলার ভাষায়--.ছোটদের জন্যই শুধু নয়, বড়দের 

জন্তেও বই লেখার ব্যবস্থা যোগীন্দ্রনাথই সব প্রথম করেন। 

অমন করে িষ্টি ভাষায় সে যুগেই শ্ধু নয়, এ যুগেই বা 
কজন ছোটদের জন্তে, অমন বই লিখতে পেরেছেন 

বলতো? অধিকাংশ ছোটদের বইই এখনও এটোমুটো 

ভাষা! আর ভাবে ভরা । ঘোগীন্ত্রনাথই প্রথম দেখান প্রথম 
শেখান- ছোট ছোট খোকাথুকুদের বইগুলো হওয়া চাই-_ 
ডালোবাসা, মিষ্টিকথ! আর স্পষ্ট ছবিতে ঠামা, অক্ষরগুলো৷ 

হুবে বড় বড় আর খুব সহজ হবে তার ভাষা। তার 

প্রতিটি বই-ই তাই বড় বড় ছবিতে সাজানো, বড় বড় 

অক্ষরে ছ।প।নো | তাই আমরা যখন তোমাদের মত ছোট 

ছিলুম--তখন তাঁর বইগুপি হাতে পেলে আকাশের চাদ 
হাতে পেতুন। ছোটবেলার তার “ছিজি-বিজি” বইটা 

আমার মনের শেলেটে যে সব হিজিবিজি দাগ কেটেছিল-_ 

সেগুতে! বড় হওয়ার পরে-_বুড়ো হওয়ার পরেও আমার 

মনের শেলেট থেকে মুছে যায়নি বলেই এখনও যোগীন্্র- 

নাথ যেন আমার কানে কানে গল্পছড়। বলে যান আর 

আমিও সেগুলে! হিজিবিজি লেখায় যেমনটি পারি লেখবার 

চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কই! 

না পারার কারণ আজকাল, ছোট বড় সবাই গোমরা 

মুখ-_চায় না কেউ সহজ মেলামেশা, প্রাণখোল! হাসি 

হাসতে । জানা-অজান! সবাইকে ভালব।সতে | তোমরাই 
কি সহজে হাস, না! হাসতে ভালোবাসে ? থাক বাপু। 

তোমাদের নিন্দে, সমালোচন৷ আর বেশী করযো না। তার 

চেয়ে 'যোগীন্ত্রনাথের হছিজিবিজি কবিতা শুনিয়ে একটু 

হাপিয়ে দিই । 

“বাঘের মুখে থাকতো যদি 

রাম ছাগলের দাড়ি 

শুয়োর যদি পাখীর মতে। 
উড়তো ডান! নাড়ি 

গাছের ডালে বসে বাদর 

গৌঁফে দিত চাড়া, 

ভূভুম পেঁচা আসতো ছুটে 

বাগিয়ে বিষম দাড়া 

উৎসাহেতে ধোপার গাধা 

গাইতো! ঘযর্দি গান, 

দেখে শুনে চমকে তবে 

উঠতো না কার প্রাণ !” 

কবিত।টির সঙ্গে যোগীম্রনাথের বইটির ছাপ! ছবিটিতে 

সিংহের লম্বা দাড়ি, বাদরটার মুখের দুপাশে ঢেউ খেলানো 

থ]াংরা ঝাটা-_্গোক জোড়া আর প্য/চাটার দুপাশে 

ডানার বদলে ইয়া ইয়া মোটা ধারালে! দাত সাজানো 

দু-ছুটো দাড়া দেখতে যদি গায়ের লোম খাড়া! হাসির 

সঙ্গে চন্ক--ভয়ের সঙ্গে মজা__তাই তো যোগীন্্রনাথ 
ছোটদের বন্ধু_-শিশুমনের রাজা )) 

তোমাদের জন্তে পড়াটাই যে ছড়া, আর ছড়াই যে 
পড়! হওয়া উচিত-_-এই ব্যবস্থা এখন চালু হয়েছে 
তোমাদের অনেকেরই ইস্কুলে__কিস্ত জেনে রাখ, ছোটদের 

বন্ধু যোগীন্ত্রশাথ সরকারই সে ব্যবস্থার মূলে__অর্থাৎ 
তিনিই পথট। প্রথম দেখান__ছোটদের জন্তে “ছড়া ও 
পড়া” নাম দিয়ে একখানি বই বার করে। সেবইটার 

পাতায় নিপুণ হাতে লেখ। আদর, রসিকতার রসে ভরা 

যেমন পড়া আর ছড়া, তেমনি টিটকিরি ঠাট্ট।র গিটকিরিও 

আছে মিঠে কড়|। নমুনা শোনো--কবিতাটার নাম-_ 
“পালোয়ান?। 

“ফটিকাদ বাবু 
শীতে থান সাবু 
গরমেতে ঘেল 
বছর ভরে রোজ দু'বেলা 

গাদালের ঝোল। 

এই বড় জোয়ান। 
বেজায় পালোয়।ন 

কাঠির মত্ত শক্ত 

ঘুপির চোটে ঠিকরে ওঠে 

ছারপোকার রক্ত। 



গতব।ধিকী ম্মরণী ২১ 

হেসে আনন্দ বাড়াতে-আর ভয় না পেয়ে সাহস 

বাড়াতে সাধ জাগে ছোট বেলাতেই। বনের বাঘ 

ভ।লুকের গল্প শুনতে যে তোমাদের ভালে! লাগে? তাও 

যোগীন্ত্রনাথ জানতেন ভালো করে । সেসব গল্পও তিনি 

লিখে গেছেন “নতুন ছবি, “ছোটদের চিড়িয়াখানা 

“জানোয়ারের কাণ্ড” “বনেজঙ্গলে'__এইরকম ক'খানা 
বইতে । তোমাদের বদ্ধু__-ঘে।গীম্রনাথের গল্প বলে শেষ 

করা যাঁবে না। তাছাড়া সামনের এ গোল ঘড়িটা আমার 

কানে যেন শোন।চ্ছে-_-ছোটবেলায় পড়া-_যোগীশ্রনাথের 

ঘড়ির ছড়াটা। বলছে-_. 

“বলিছে সোনার ঘড়ি, টিক টিক টিক 

যা কিছু করিতে আছে করে ফেল ঠিক 
সময় চরিয্কা যায় 

নদীর জোতের প্রায় 

যে জন না বুঝে তার ধিকৃ শত ধিকৃ। 

অতএব সময় থাকতে থাকতেই তোমর1 ছোটদের বন্ধু 

ঘোগীন্দ্রনমথ সরকারের যে কথান! বই পার জোগাড় করে 
পড়। তায় লেখ! বই গুন্তিতে হবে প্রায় পচিশখান!। 
যারা পারবে সবগুলোই খুঁজে পেতে নিও। আর একশো 
বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন_-ছোটদের বন্ধু হয়ে-_ 

হাসিমুখে আনন্দে তাকে সবাই ম্বরণ কোরো, গ্রণাম 

জানিয়ো। যোগীন্্রনাথ সরকার শতবাধিকী উৎসব 

উপলক্ষ্যে গ্রমে শহরে-_ছোটরাই গন্প-ছড়।র মেলা বসিয়ে 
তার গল্প-ছড়াগুলে৷ সকলকে শুনিয়ে দিও । 

আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা 

ঘোগীন্দ্রনাথ 
শ্ীপ্রশানস্তকুম।র চট্টোপাধ্যায় 

একটু ছোয়ায় খুললে ভুমি 
শিশুর মনের বন্ধ ছুয়ার 
ঝরিয়ে কথার সে-মৌস্জুমী 
ভিজিয়ে দিলে হাদয়টি তার। 
ছড়িয়ে দিলে কতই ছড়। 
চিরকালের শিশুর তরে 
সফল তোমার গল্প গড়া 

স্বগুলোকের আলোয় ভরে। 

আষ্টা তুমি নতুন ভাষার 
পথিক ভুমি নতুন পথের 
একশ বছর আজ হুল পার 
পুণ্য তোমার জন্ম দিনের । 
সকল শ্বিশ্তর লেখক প্রিয় 
কচি প্রাণের প্রণাম নিও ॥ 



জ্যান্ত-য়ন যোগীন স্রকাত্র 
ছ্বপনবুড়ো 

খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সবে অক্ষর 
পরিচয় হয়েছে। কেঁদে-ককিয়ে তবু পড়তে ছাড়ি না। 
ছাপ! কিছু পেলেই হাতের কাছে টেনে নিই। গ্রামের 
পাঠশালায় ভতি' হয়েছি। মামা বই আন্তে দিলেন 

হাটে। তখনকার দিনে হাটে বই বিক্রীহত। অনেক 

রাত পর্যন্ত জেগে থাকলাম__-কখন বই আসবে--কখন 
উল্টে পাণ্টে দেখবো, ছবিগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাবো । 

কিন্ত রাত বেশি হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম । 

সকাল বেল! শিয়রের দিকে তাকিয়ে দেখি--একেবারে 

অবাক «কাণ্ড! পাঠশালার পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে এটা 

আবার রঙচঙে কিবই? আকুল আগ্রহে হাতে টেনে 

নিগাম-_“হাসিখুশী*। পাতায় পাতায় ছবি আর ছড়া। 

“অজগর আসছে তেড়ে_আমটি আমি খাব পেড়ে” 

সেই যে যোগীন সরকারের মিষ্টি মধুর হাতটি চেপে 

ধরলাম, আজ এই বুড়ো বয়সেও ছাড়ি নি! ধীরে ধীরে 

যোগীজ্জনাথের সব বই পড়েছি । মনে কেমন যেন দোল। 

দিয়েছে। এমন করে ছোটদের জন্টে কেউ তো ছড়া, গল্প, 

কাহিনী, রূপকথা, জন্ত জানোয়ারের বিবরণ লিখতে পারে 

না। যোগীজ্রনাথ শিশু মনকে নিয়ে ছিনিমিনি 

খেলেছেন। এ যেন একটা আলাদ! শিশু জগৎ-_পর্দা 

ঢাক। ছিল। োগীন্দ্রনাথ এসে যবনিকা সপ্িয়ে দিলেন 

যাছুকরের মতো £ আর এক মুহুর্তে রামধন্থ রঙে উজ্জল 

হয়ে উঠল। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেন মঙ্গলশঙ্খ 

বেজে উঠল, ছোটর দল দুলে দুলে পড়তে লাগলো-_ 

ঘুমিয়ে যখন থাকি-_ 

মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে আমার দুটি আথি 

হাসলে আবার চুমা 

থাকলে জেগে চুমা দিয়ে বলেন 'খুকু ঘুম; । 

ছেলেমেয়েরা নাওয়া-থাওয়! ভুলে গেল। ঠাকুমা__ 
পিসিমার দল বাটি ভর! পরমান্ন নিয়ে সেধে গেল। কিন্ত 
তাদের হাতে তখন নতুন স্বাদের মিষ্টি! তার! সুন্দর সুর 

করে বলতে লাগলো-_ 

আমর! তিনটি বোন 
আমি মেজো, দিদি বড় ছোটটি নোটন! 

আমার একটি ভেড়া আছে 

হরিণ থাকে দিদির কাছে 

বাছুর নিয়ে খেলে সুখে আমাদের নোটন 

আমর তিনটি বোন। 

ছোটদের দল বনের পাখিকে ডেকে বলে-_: 

বনের পাখিঃ ডাকাডাকি 

সোনার খাঁচায় এসো তুমি 

পাকা প।ক৷ মিষ্টি ফল 

সন্ধ্য।বেল! ঘরে তুলে 

কচি কচি কোমল গায়ে 

আদর করে সাথে সাথে 

করছ কেন বনে? 

রাখব সযতনে। 

তোমায় দেবো খেতে 

বিছানা দেবো পেতে | 

বুলিয়ে দেবে! হাত, 

রাখব দিন রাত || 

আবার বড়র দলেও হাসির হুল্লেড ওঠে-_-যখন 

ছেলেমেয়ের! একসঙ্গে সুন্দর আবৃত্তি করে “পাঠশালা”- 

চ্যাপউানাকে চশমা আটা গুরুমহাশয়; 
কানে কলম হাতে ছড়ি দেখেই লাগে ভয়! 

কানটি মল! খেয়ে মাল গোয়ালাদের গুগী 

টেবির পড়া হয় নিবলে মাথ|য় গাধার টুপি! 

। আর লকলে ভয়ে ভয়ে মিটির মিটির চায় 
কারকপালে কিঘেআছে বলান'হি যায়। 
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এই সদ। আনন্দময় মানুষটির কাছ থেকে নিজেদের তার সঙ্গে সঙ্গে ভালে! ছেলে, আর মন্দ ছেলে ছড়াও কম 

মনের কথা জোগাড় করে ছোটরা একে অন্তকে জিজ্ঞেস 

করে-- 

কোথ! থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি ? 

গল্প যদি বলতে পা+, বল ত একটি । 

পথিক বালকটি উত্তর দিচ্ছে-_ 

“আসছি আমি নুদূর হতে তীব্র রবির করে 

মনের সুখে কাফ রি যেথা ঘরকন্ন! করে 
কষ্টে অতি খনির সোনা তুলছে নরনাবী 

মরুর পরে থপ. থপ, থপ, যাচ্ছে উটের স|রি।” 

আবার ছেলের দল কেউ সাজছে বেড়াল, কেউ স।জছে 

ইছুর। বিড়াল গুড়ি মেরে এসে জিজ্ঞেস করছে ।__ 

“ইতুর ভায়া ইতুর ভায়া ঘরে আছ হে? 

ত|র উত্তরে ইদুর মুচকি হেসে উত্তর দিচ্ছে-_ 

'রাত্তিবেতে ডাকাডাকি করছ তুমি কে?” 

বিড়াল বলছে__ 

“ভালোবাসার বন্ধু আমি, তোমার আপন জন 

প্রাণ টানে শুধু আমার হেথায় অগমন |” 

ইদুর জবাব দিচ্ছে__ 

“ও হো হো! বন্ধু বটে, সামনে আছিস কে? 

ঘাড় ভাঙতে যম এসেছে দরজ! এটে দে!” 

সেই যে বিপিন_তার যে দুষ্ট,মি- সেটাই বা মন্দ 

কি চি ছড়াটা আমাদের ছেলেবেলায় সব সময় মু'থ মুখে 

ফিরত-_ 

সোমবারে মাথা ধরা, মঙ্গলে পেট ব্যথ! কর! 

বুধবারে চোখ জালা, বেম্পতিতে জরে পালা__ 

শুকুর বারে গা কেমন, শনিবারে পলায়ন! 

সেই দিনটি রবিবার পড়তে যেতে হয় না তার ।” 

এই জাতীয় ছেলে প্রত্যেক পাঠশালা আর ইস্কুলে 

থাকে। তাদের নিয়ে মজাটা কি কম জমত? অবশ্ঠ 

উপভোগ ছিল না_ 

“ভালে! ছেলে পাঠশালে সোজ৷ চলে যায় 

দাড়ায়ে না কথা কয় পথে না খেলায়! 

মন্দ ছেলে পথে দেরি করে থেলা নিয়ে 

পুকুরে ভাসায় জুতে। পাল তুলে দিয়ে।: 

তারপর সেই ছোট পাখিকে জিজ্ঞেস করা__ 

ছোট পাখি ছোট পাখি বল গে! আমায় 

এত মিষ্টি গান তুমি শিথিলে কোথায় ? 

তার জবাবে ছোট পাখি বলছে-_ 

যাহার কৃপাতে ভাই লভিয়াছি প্রাণ 

ক্ষুদ্র এই কঠে তিনি দিয়াছেন গান ॥ 

সেই প|লোয়ানের মজাদার ব্যাপারট।ও কিন্ত কোনো 

মনে ভে।লবাপ শয়-_ 

“ফটিক টাদ বাবু শীতে খান সাবু গরমেতে ঘোল 
বছর ভরে রোজ ছু'বেল গাঁদালের ঝোল 

এই বড় জোয়ান বেজায় পালে।য়ান কাঠের মত শক্ত 

ঘুসির চোটে ঠিকৃবে ওঠে ছারপোকার রক্ত। 

ত|রপর সেই কাকাতুয়ার কথাটা__সারা জীবন ধরে 

মনে রাখতে হবে-_- 

কাকাতুয়া, কাকাতুয়১ আমার যাদুমনি 

সোনার ঘড়ি কি বপিছে, বল দেখি শুণি ? 

বলিছে সোনার ঘড়ি টিকৃ-টিকৃ-টিক্ 
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক। 

আর রয়েছে সেই মজার মুলুক। সেখানে একবার 

ঢুকতে পারলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে 

এক যে ছিল মজার দেশ সব রকমে ভালো 

রাতিরেতে বেজায় রোদ দিনে টাদের আলে! ! 

আকাশ সেথা সবুজ বরণ গাছের পাতা নী 
ডাঙায় চরে রুই-কাত.ল! জলের মাঝে চিল্! 
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তারপর সেই সখের সেনার দল ব্যাড বাজিয়ে এগিয়ে 
আসছে আর বলছে-__ 

আমরা সখের সেনা, চল সবে ভাই 
দেশের তরে আজ রণস্থলে যাই 

মোর! রণস্থলে যাই || 

এই আনন্দের মণি-খনি যিনি ছু"ছাতে ছোটদের 

বিলিষ্ষে দিয়ে নজে দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন” সেই 
যোগীন সরকার মশাই মানুষটি কেমন ছিলেন-_-জানতে 

ইচ্ছে হুয় নাকি? 

ছোটদের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তিনি। তাকে 

মাঝখানে বসিয়ে শিশুদের পিত্য-মহছোতৎসব। এই বুড়ে। 
মানুষটি ছিলেন-_ছোটবড়ে| সবাইকার বন্ধু। কথায় কথায় 

ছড়া? মুখে মুখে বাধা আর মজাদার গল্প। কক্ষনো 

কাউকে বকতে জানতেন না তিনি। ভালোবাসা দিয়ে 

সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন । 

গল্পই কি তিনি আমাদের কম শুনিয়েছেন? সেই 

“ছাট চোর আর বড় চোরের গল্প” পড়তে বসলে হাস্তে 

হাস্তে পেটে খিল ধরে যায়। 

. তারপর তার “আধাঢ়ে স্বপ্লেখর তুলনা নেই | ঘেমন 

গল্প, তেমনি ছড়া । এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। 

“পাস্ত| বুড়ী+ গল্পটাই বা কী মজার! একট! চোর রোজ 
বুড়ীর পাস্ত! চুরি করে খেয়ে ঘেত। তারপর শিং ম|ছ, 
বেল, ছু'চ, ছুরি, কুমীর সবাইকার সাহায্য নিয়ে কি ভাবে 

চোর ধরা হুল-_সেটা ভারি রগড়ের ব্যাপার। আর 

রাষধনের গল্প? 

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো-_ 

নাকে মুখে ছিপি এ টে বুদ্ধি ধরে রেখে] 

এছাড়া তিনি “বনে জঙ্গলে” আর “পশু-পক্ষী'র গল্প 
শুনিয়েছেন অজশ্র। তারপর «ছোটদের রামীয়খ” আর 
“ছে!টদের মহাভারত মধুর মতো মিষ্টি ভাষায় লেখ! 

একটি খুব ভালে! কিশোর উপন্তাস লিখেছেন তিনি। তার 

নাম “জয় পরাজয়”। সেই আমলে লেখা, বিস্তু কত 

জোরালে। কাহিনী । 

সব চাইতে উল্লেখ করবার মতো কথা হচ্ছে এই যে, 
যোগীন সরকার সান্াজীবন ধরে যা ছে।টদের জন্তে 

পরিবেশন করে গিয়েছেন_সেগুলি এত বছর পরেও 

পুরোনে৷ হুয়নি। তাঁর লেখা বইগুলির নামও শুন্তে' 
মিঠে। ছড়া ও ছবি, ছবির বই, নতুন ছবি, হাসিথুশী, 
আধাঢ়ে গল্প, খেলার সাথী, হিজিবিজি, ছড়া ও পড়া, 
মোহনলাল, মজার গল্প, রাঙা ছবি? হাসি ও খেল, 

হাসির গর, হ।সিরাশি, খুকুমণির ছড়া, খেলার গান, ছবি 
ও গন্প, ছোটদের চিড়িয়াখানা, জানোঘ্ারের কাণ্ড, বনে 

জঙ্গলে, বন্দেমাতরম, ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের 

মহাভারত, পণ্ডপক্ষী আরে! অজশ্ সংকলন। আমর! 

বুড়োর দল যেন যে|গীন সরকারের এই সোনালি ফস্ল 
ছোটদের মধ্যে হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিতে পারি । 

এই যে রসের মণিখনি মান্ুঘটি ধিনি সার] জীবন ফুল 
ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে গেছেন, আসলে বাস্তব জীবনে 

তিনি কেমন ছিলেন, একথা জানতে মানুষের কৌতুহলের 
অস্ত নেই। 

২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তার 

দাদামশায়ের ঘরে বিগত ১২৭৩ সালের ১২ই কান্তিক 

রবিবার রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় তিনি জন্মগ্রহণ 

ক্রেন। কোষ্টিতে তার শিংহ লগ্নে রাজযোগে জন্ম 

বলে লেখা আছে। যোগীম্্রনাথের পিতা স্ব্গাঁয় ন্দলাল 
দেৰ সরকার ধনী না হলেও গ্রামের মধ্যে সর্বজনমান্ত 

মানুষ ছিলেন। যোগীন্ত্রনাথ ম।ত। থাকমণির অষ্টম গর্ভের 

সন্তান ছিলেন। সেই জন্যে প্রাচীন সংস্কার অনুসারে 

তিনি ভাবীকালের একজন মু মানুষ হবেন-_ এই বিশ্বাসে 
ও আশায় বহু দিন পর্যস্ত তাকে নির[মিষ আহার্য দেওয়া 

হত। 

» ছেলেবেলায় তিনি নিজ গ্রামের বিস্তালয়ে শিক্ষালাভ 

করেন। সেখান থেকে প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 



শতবাধিকী শ্মরণী 

তিনি কলকাতার সিটি কলেজে যোগদান করেন। তিনি 

লাটিন ভাষা গ্রহণ করেন। সেই সময় এই ভাষ! খুব কম 

লোকেই পড়ত। মনে হয় সেই জন্যে তিনি এফ-এ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এই জন্তে শিক্ষালাভেয় 

ক্ষেত্রে তাকে অনেক অন্ুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 

ক্রমাগত দারিড্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে লেখাপড়া 

শিখভে হয়েছিল। অবশেষে জীবনধারণের জন্তেও 

এক্কান্বর্তী পরিবারের প্রয়োজনে সেই সিটি কলেজিয়েট 

স্কুলেই তীকে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল। 

অন্পদিনের মধ্যেই তিনি সারা বিছ্ভালয়ে ছোট-বড় সবাইকার 

গ্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ের প্রপান- 

শিক্ষক কৃঝ্চকুমার মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্ষেহের 

চক্ষে দেখতেন। 

এই সময় থেকেই তিনি মনের আনন্দে শ্ছাটদের জন্য 

লিখতে শুরু করেন এবং “সিটি বুক সোপা২টির? প্রবর্তন 

করে সেই শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুপি প্রকাশে আত্মনিয়েগ 

করেন। সেই সময়ে বংলা দেশে ছোটদের মনোরঞ্জনের 

জন্মে ভালো ভালো শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক বই এক 

রকম ছিল না বললেই চলে। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের মুখে 

হ।সি ফুটিয়ে তোলবার মহান ব্রত গ্রহণ করলেন। 

আমাদের ভ।গ্য ভালো ঘে, একই সময় রবীন্দ্রনাথের 

উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ ক'রে যোগীন্ত্রনাথ, দক্ষিণ।রঞ্জন 

মিত্রমভুমার, উপেশ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হুন। তার! সারা জীবন 

ধরে যে সোনার ফসল ফপিয়ে ছিলেন-শুধু ব.খল| দেশ 

নয়, সার। ভারতবর্ষ তাতে উপকৃত হয়েছিল। অন্য 

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু 

যোগীন্ত্রনাথ। 

যোগীন্ত্রনাথের পারিবারিক জীবন বড় মধুনয় ছিল 

সবাইকে কাছে ডেকে তিনি আনন্দের আসর বসাতেন। 

মুখে ছড়া আর ধ'ধ'1 রচনা করতেন। গল্পে গানে সকলকে 

মাতিয়ে তুলতেন। সারা জীবনে তিনি কাউকে কোনো! 

৮ 

শক্ত কথ! বলতে পারতেন না। চিরকলের এক সদ।নন্দ 

পুরুষ ছিলেন-_যো গীন্ত্রনাথ। 

ভার বাড়ির ছেলেমেয়ের] তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও 

খেলার সাথীরূপে পেয়েছিল । তিনি যখন কঠিন অসুখে 

একেবারে শধ্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন__-তখন বাড়ির কেউ 

গোলমাল করার জন্ঠে ছোটদের বকলে তিনি মনে মবে 

ভারি ব্যথা পেতেন। বলতেন, ওদের ভোমর| কেউ 

বোকো না। ওদের ছাড় আমি থাকতে পাবি না। ওদের 

গোলমাল আমার ভালো লগে । আবার বাড়ির ছেলে- 

মেয়ের! যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত তিনি নীরবে দীর্ঘকাল ধরে 

জেগে তাদের সেবা করতেন। “সিটি বুক সোসাইটি'র 
কর্মচ|রীগণ ও বাড়ির ভত্যদের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল 

একেবারে বড় ভাইয়ের মতো। হিনি নিজে ছেলেবেলায় 

গরীব ছিলেন বলে--গরীবের বাথ! বুঝতে পারতেন এবং 

কাউকে কিছু না জানিয়ে কত দুঃস্থ.ক সহায্য করতেন। 

কলকাতা তীর কর্মস্থল ও ব্যবসা স্থল হলেও তিনি 

নিরিবিলি পছন্দ করতেন। এই জন্যে গিপ্রিভি অঞ্চলে 

বহু জমি নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছিলেন, পুকুর কাটিয়ে 

ছিলেন, বিরাট বাগান করে এক আনন্দ পুবীর সৃষ্টি 

করেছিলেন। তিনি নিজে সেই বাগানে কাজ করতে 

ভালোবাসতেন। তারপর যখন ফুল ফুটত কিন্বা ফল 
ধরত-_সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দলাঁভ করতেন। 

পাচ থেকে পচাত্তর বয়েসের মানুষের সঙ্গে তার ভাব ছিল । 

্ত্ী-শিক্ষার দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গিরিডির 
উচ্চ-ইত্রাজি বালিকা বিগ্কালয় প্রধানতঃ তার যত্ব আর 

চেষ্টাতেই সেক।লে গড়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালে তার 

শরীরে পক্ষ।ঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি 

মুখে মুখে ছড়া কবিতা বলে যেতেন আর বাঁড়ির লোকের৷ 

তাই প্লিথে নিত। ১৩৪৪ সনের ১২ই আযঘাঢ় মরদেহ 
ত্যাগ করে তিনি আনন্দ লোকে চলে যান। 

ঘোগীম্্রনাথের জীবনের কৌতুকজনক ঘটনা এবং কি 
প্রণালীতে তিনি শিশু-সাহিত্য রচন! করতেন সেই সব কথ৷ 
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শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচন! কর! প্রয়োজন । আমর! জানি, 

দক্ষিণারঞ্ন মিত্রমজুমদার তার ঠাকুরমার ঝুলি ও 

ঠাকুবদার ঝুলির ছবিগুলি নিজে হাতে একেছেন। 

একথা তিনি এক সময় গল্পচ্ছলে আমায় বলেছিলেন 

উপেন্ত্রকিশোর রাঁয়চৌধুরীও তাঁর নিজের রচনার 

সঙ্গে নিজেই ছবি আকতে ভালোবাসতেন প্রথম 

গের “সন্দেশে” উপেমত্রকিশোরের হাতে আকা ছবি , | 

৮ - ছুখেকে সাথী করে জীবনে বড় হয়েছিলেন বলে ছুঃখীর 

প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তাক।লে 

সুকুমার রায় বাবার এই গু৭টি নিঞ্জে আয়ত্ত করেছিলেন 

“'আবে।ল-তাবোল" প্রভৃতি মজাদার বইগুপির ছবি প্রথমে 

'সন্দেশে? তারপর পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। 

অবনীন্দ্রনাথ নিজে একজন দিকপাল শিশ্পী হুলেও নিজের 

রচনার ছবি তিনি খুব কমই এঁকেছেন। পরবরতীক'লে 

বহু শিল্পী অবনীল্ত্রনাথের রচনাকে সচিত্র করে তোলেন। 

যোগীন্্রনাথ যদিও নিজের হাতে ছবি অ।কাতেন নাঃ তবু 

এই কথা জান! গেছে যে, তারই নির্দেশে বিভিন্ন শিরা! 

তার মন ভোলা'নো ছড়া ও গন্পগুলি চিত্রিত করেন। 

কাজেই চিত্র পরিকল্পনার কৃতিত্ব তার পিজের । 

যোগীল্ত্রনাথের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা থেকে তার 

, সহজ সরল উদার হাদয়টির সন্ধান পাওয়া যায় 

তিনি যেমন ছোটদের ভালোবাসতেন, তেমনি 

প্রকৃতির মাঝখানে বাস করতে চাইতেন। তাই 

কলকাতার কোলাহল থেকে দুখে গ্িরিডিতে “গোলকুঠি? 

নির্মণ করে সেইখানেই শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় 

থাকতে চাইতেন। প্রচুর ছড়! গান গল্প জীব্জস্তর কাহিনী 

রচনা করে তিনি যেমন দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে 

দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি নিজের বাড়ির বাগানে 

ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে শুধু পরিবারের ছেলেমেয়েদের 

মধ্যেই বিতরণ করতেন না, নিজের বাগানের রসালো 

আম আর অন্তান্ঠ ফল দুর দূর অঞ্চলে প্যাক করে পাঠিয়ে 

প্রিয়জনদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করতেন। 

যোগীঞ্জনাথ 

ছেলেবেলায় তিনি খুব ছুরত্ত ছিলেন। বঙ্ছুবাস্ধুবদের 

জুটিয়ে নিয়ে এর বাড়ির আম; ওর বাড়ির কাঠাল না বলে 

গ্রহণ করে দিব্যি বাল্য ভোজ লাগাতেন। এটা যে একটা 

অপরাধের কাজ দিল্দরিয়া যোগীন্্রনাথের তা আদৌ 
মনে হত ন1। তিনি নিজে যেমন খেতে পারতেন, তেমনি 

অপরকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন। 

দুঃখ দূর করবার জন্য সব সময় উৎস্থক থাকতেন যোগীল্জ" 

নাথ। কারো কিছু উপকার করতে পারলে মনে প্রকৃত 

আনন্দ লাভ করতেন। যোগীন্ত্রনাথের অনেক গোপন 

দান ছিল। ছেলের! পরীক্ষার ফীর জন্যে তার দ্বারস্থ হলে 

আর ফিরে যেতে হুত না। 

মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাকে তিনি খুব 

মূল্যবান ব.শ মনে করতেন। এজন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার 
করেও তিনি লোকের সঙ্গে সঙ্ভাব রক্ষা করতেন। 

গিরিডিতে যে পৃধিমা সম্মেলন হত--তার প্রবর্তন 
করেছিলেন ঘোগীশ্তরনাথ । পরৰর্তাকালে বহু সাহিত্যিক 

এই পৃিমা৷ সম্মেলনে যোগদান করেছেন। দৈনন্দিন 
জীবনে তিনি অতি রসিক মানুষ ছিলেন। নাতি 

নাতনিদের নিয়ে বসে মুখে মুখে ছড়া ধাধা রচনা করা গর 

বল! জীবজস্তর কাহিনী শে।নানো তার ছিল কৃত 

আনন্প। 

যে।গীন্ত্রনাথ একবার ত'ার মেয়ের জন) এক গানের 

শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই মেয়ে যখন পরে আর এক 

হসারেয গিরী হয়, মেয়ের মা হয়-_-তখন যোগীশ্রনাথ 

তর নাতনিদের ক।ছে একটি মজাদার গল্প বলেছিলেন। 

সেই যে গানের শিক্ষক তিনি বহুকাল ধঝে রবীন্দ্রনাথের 

একটি গান “বাদল ধার! হুল সারা-_বাজে বিদায় সুরঃ 

অনেক দিন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেখাতেন নতুন গান 

শেখবার নামও করতেন না, এই ঘটনাটিকে নিয়ে 

যোগীষ্রনাথ কৌতুক করতেন। নিজের দুই হাত পিছনে 

রেখে স্বর করে “বাদল ধার! হল সারা” পর্যন্ত গেয়েই হঠাৎ 



শতবাধিকী ম্মরণী 

বাম হ|তটি পেছন থেকে থেকে সামনে এনে কুচকাওয়াজের 

ভঙ্গিতে 'আযাটেঙ্সন? হয়ে গলাড়াতেন__তারপর বলতেন_- 
“গানের জন্য দাও পাচ টাকা 1” 

যোগীন্ত্রনাথের বলবার ধরণ দেখে তার নাতি নাতনির 

দল হেসে গড়িয়ে পড়ত। 

সকল সময় নানাভাবে মানুষের মনে নির্মল 

বিতরণ করাই তার ব্রত ছিল। 

একদা ব্ববীন্ত্রনাথ যোগীন্ত্রনাথের লেখা সম্পর্কে যে 

মন্তব্য করেছিলেন সেই কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি-_“ছেলেদের যেমন 

চ।ই ছধভাত, তেমনি চাই গল্প। যেম| তাদের খাইয়ে 

৭ 

পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই ভাদের মিষ্টি গলায় 

গল্প জুগিয়ে এসেছে । 

ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগ্গে। 
আজকের দিনের মা মাসির গেছেন গল্প ভূলে কিন্ত ছেলের। 

তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজকে বলছে, 

গল্প বলো--| কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই| এই 
গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ধারা কোমর বেঁধেছেন 
তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য যে'গীম্্রনাথ। তিনি দিজের 

সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ 

করচেন। ছেলের! ত” আশীর্মাদ করতে জানে না, সেই 

আশীর্বাদ করবাঁর ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ 1” 

(সাহিত্যতীর্থ, বাধিকী, ১৩৭৩) 

বিষু্শার্মাতর টিঠি 
(শিশু-সাহিত্যের অনগ্ত-পুরুষ যোগীজ্রনাথ সরকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন) 

হে যোগীন্ত্র ! 
তোমারে প্রণাম 
আজি করিলাম 
জনমের শত বর্ষে | 
ছোটদের প্রাণ 
করে গেছ দান 

তোমার লেখনী-স্পর্শে। 
ভরে দেছ' সবে 

খুশির বিভবে 
দূর করি অপকর্ষে। 
তব দান লভি, 
পুজি তব ছবি 
আজি উৎসবে হর্ষে ॥ 

শ্রণতঃ বিষুঃশর্সা 



শিশুসাহিত্য যাহ্ুকত্র 
ভ্ীঅমরেশ্রনাথ দত্ত 

াসিখুসি' বইয়ের লেখক যোগীন্ত্রনথ সরকারের 

জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে তাকে ম্মরণ করে 

শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হচ্ছে। 

ঘোগীন্রনাথ ছিলেন শিশু সাহিত্যের একজন যাছুকর। 

এ দেশের শিশুদের জন্ঠে তিশি অনেক ছড়াছবি ও 

বিতার বই লিখে গেছেন। এর মধ্যে একথানি বইই 

মর করে ব্বাথবে তীকে। সেটা হুল “হাসিখুসি?। 

ন নাম তেমন কাম। এই বই কখনো পুরনো হবে ন|। 

&র এই শতবাধিকীর সঙ্গে তা, রেখে “হ।সিধুসি' 

বইখানারও নিরার্ব্বইটি সংস্করণ হয়েছে । 

আজকাল এই ধরণের কত বইই তো বাজারে দেখা 

যায়। কিন্তু “হাসিখুসি'র শিল্পন্ূপ আলাদা, মামুলি নয়। 

একটা বিশেষত্ব আছে। ছড়াগুলো এলোমেলো জোড়া" 

তালি দিয়ে রচিত নয়। বাস্তব জীবনের মালমসলার 

সাহায্যে এবং শিশু মনের কল্পনা মিশিয়ে অপূণ এক স্ৃষ্টি। 

বন্তার জলের মত সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই 

হাসিখুসি বই। হাসি ফুটিয়েছে ছোট ছেলে-মেয়েদের 

মুখে। 

অগেকার দিনে অআকথ প্রভৃতি অক্ষরগুলোর 

উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই দাবী মিটত। তাতে না ছিল 

রস, ন| আনন্দ। সর্বপ্রথম যোগীক্রনাথই এবিষয়ে রসের 

যোগান দিলেন, আনন্দের হ্থাট বসালেন ঘরে ঘরে। 

শিগুকালেই যাতে করে লেখাপড়ার দিকে ছোট ছোট 
ছেলে-মেয়েদের একট! আকর্ষণ জন্মে, আনন্দের মধ্যে 

দিয়ে ছোটদের মন গড়ে 'ওঠে, -সেই উদ্দোশ্তে তিনি রচন! 

করলেন তম্দার ও সার্থক শিশু সাহিত্য। এবং এই 

“হাসিখুসি? বই দিয়েই শুরু হল ঘরে ঘরে শিশুদের হাতে 
খড়ি। 

“অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, 

কিংবা টিয়াপাখির ঠোটটি লাল, ঠাকুরদাদার শুকমো গাল” 
ইত্যাদি সঝ.:লরই মুখস্ব। কেবল অ আ কখর ছড়াই 

নয়। হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময় ইত্যাদির 
মারফতে অঙ্কের গোড়াকার ব্যাপারট! ছোটদের শেখানোয় 

পদ্ধতিও চমতকার 

ছে।টদের জন্যে সাহিত্য রচনা করে এ-দেশে আরো 

কয়েকজন খুব বিখ্যাত হয়েছেন ; যেমন দক্ষিনারঞীন 

মিত্রমভুমদাৰ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার বায় 
প্রতৃতি। আর রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে যে অমূল্য 

সম্পদ রেখে গেছেন তা তার! চিরকাল মাথয় করে 

রাখবে। কিন্তু গুদের রচিত শিশু সাহিত)ট] এক ধাপ 

উপরের । যোগীন্ত্রনাথ শুরু করেছেন একেবারে নীচের 

ধাপ থেকে, বর্ণপরিচয় থেকে । | 

“ছোটদের প|ত!, দৈনিক বস্ুমতী 

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; 



ব্রাংজ। গিশু-সাহিত্যে 
ঘোগীক্্রনাথ সব্্কাত্র 

বুদ্ধদেব বসু 

আমরা স্থোটে! ছিলুম বাংল! শিশু-সাহিতে]র সোনালি 

যুগে। ছুই অর্থেই সোনালি যুগ। প্রথমত, সে-ই আরম্ভ, 
হ্ত্রপাত-_-বলতে গেলে শিশুসাহিত্যই শিশু তখনো ; 
আমর! এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনে! প্রকারে 

মধ্য বয়সে অবস্থান করছি বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত 

শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমসাময়িক। দ্বিতীয়তঃ, 
গুণের বিচারেও সোনালি ; শুদ্ধ, সরল, জুন্দর, স্বচ্ছম্দ_-. 

এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা কর] হয়, সেটাই সব সময়ে 

ভালো হয় না। অনেক সময়েই দেখা হায় যে; 

পথিকৎগণের ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের কাজে লাগে, 

* আনন্দের আয়োজনে নয়, ইতিহাসের সুত্রসন্ধানে। বাংলা 

ভাষার শিশুসাহিত্য এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম | সেই 

গথম অধ্যায়ে প্রাচৃধ্য ছিলো না, মন-ভেলানো। 

অন্ততপক্ষে চোখ-ভোলানে! রকমারি ছিলো না এত, 

কিন্তু যেটুকু ছিলো সেটুকু একেবারেই খাটি। বই ছিলো 
কম; কিন্ত যে-ক*টি ছিলো, তাদের অধিকাংশেরই আজ 

পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক 

বলে গণ্য হয়েছে । তখনকার শিশু-চিত্তের ধারা প্রতি- 

পালক, তারাই যে বাল্যবঙ্গের নিরস্তরভোগ্য মধুচন্র 
বানিয়েছেন, এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে ম্মরণ করি। 

' সংখ্যায় তারা মাত্রই কয়েকজন। ( প্রাতঃকালীন, 

প্রাতঃম্মরণীয় যোগীশ্রনাথ সরকার, নানা-রডিন রূপকথার 

দক্ষিণারঞীন, আর সেই বিশ্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার )। 
পু হু নঃ রঙ রগ 

এমন মত পোষণ কর] সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র 

কোনো! পদার্থ নয়, কেননা তা সত্যিকার সাহিত্য হ'লে 
বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক-_-এমন কি 
আবহমান সাহিত্যের একটি অনভিক্কুদ্র বিচিত্র অংশের 
ছোটোরাও উত্তরাধিকারী । যে-সব গ্রন্থ চিন্নকালের 
আনন্দভাগডার, ছোটদের প্রথম দাবি সেখানেই-:সেই 
মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, আরোব্যাপন্টাস, বিশ্বের 
পুরাণ” বিশ্বের ব্ূপকথা আর সেইসঙ্গে আধুনিক কালের 
ভান্বর চিত্রাবলি-ডন কুইকঝসট, রৰিনসন ক্লুসো, 
গালিভার। শিশু-সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে 
এরাই আছে; এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ 
শিশুদের আছ্যকৃত্য। পক্ষান্তরে, মৌলিক শিশুগ্রন্থ 
তথনই উৎরুষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। 
অতএব, অন্ততঃ তর্কস্থলে, সাহিত্যে এই “ছোটোবড়ো"র 
ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার কর! সম্তব। 

কিন্ত এই মত একটা জায়গায় টেকে না। যার! 
আক্ষরিক অর্থে শিশু, নেহাৎ বাচ্চা, এইমাত্র পড়তে 
শিখলো কিংবা এবারে পড়তে শিখবে, তাদের জন্যও বই 
চাই; আর সে-সব বইয়ে সাহিত্যকলার সাধারণ লক্ষণ 
আমর] খু জবো না, আলাদা ক'রেই তাদের দেখতে হবে । 
কত ভালো ক'রে কাজ চলবে, কত সহজে ক-খ শিখবে 
ছেলেরা, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু ; তার বেশি 
চাহিদাই নেই। কিন্তু এখানেও, আশ্চর্ষোর বিষয়, 
বাঙাল্্র মন স্ৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে ; বাংলার 
মাটিতে এমন মানুষ একজন অস্তত জন্মেছেন, যিনি কেদে 
কেঁদে পড়তে শিখে হেসে-হেসে বই পড়ে। অবশ্ঠ 
অশ্রহীন বর্ণপরিচয় সম্ভব নয় ; ঠিক অক্ষর চিনতে হ'লে 



০ ঘোগীন্জন!থ 

-আজ পর্যন্ত বিষ্ভাসাগরই আমাদের অবলম্বন ; কিন্ত 

তার পরে--এবং তার আগেও--মাতৃভাষার আনন্দরূপের 

পরিচয় নিয়ে প্রস্তত আছেন যোগীষ্্রনাথ সরকার | মুখে 

বোল ফোটার সঙ্ে-সঙ্গে বাঙালি ছেলে তারই ছড়া 

আওড়ায়--সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় 

আম্রফলের চিরনূতন নান্দীপাঠ__মায়ের পরেই তার মুখে- 

মুখে কথা শেখে শিশুরা । যোগীন্ত্রনাথ, তার হাসিখুসির 

দানসত্র নিয়ে, তার উৎসগিত শুভ্র জীবনের বাশি-রাশি 

উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই 

আর, হ'য়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, 

শিশুদের বিদ্ভালয় | ঠিক তার পাশে নাম করতে পারি, 

এমন কোনে! বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজও 

পাইনি “হাসিখুশি'র সে তুলশীয় কোনো ইংরেজি 

পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। অন্রর্ধপ 

গ্রন্থে ইংরেজি ভাষ! কত সমৃদ্ধ সে-কথা আমি ভূলে যাচ্ছি 

নাঃ সেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবন কৌশল আর 
দক্ষতাকে শ্রদ্ধাও করি ;- কিন্তু শেষ পর্যস্ত দক্ষত|ট।ই 

অত্যাধিক বলে মনে হয়, মনে হয় সে-দব বই মাপজোক 

নিয়ে শিখঁতভাবে কলে-তৈরি জিনিস কিংবা লেখক- 

চিত্রক মুদ্রকের সমবায়শ্রমের যোগফল। এইখানে 

যোশীম্রনথের জিৎ। (তিনি প্যান ক'রে বই লেখেননি, 

প্রাণ থেকে লিখেছেন, তার পেখ। ঘনিষ্টভাবে তারই, 
তার হদয়ের ম্পন্দনটি সেখানে শুনতে পাই--শিশুর জগ্য 

অনবরত খিল-খুলে-রাঁখা দরাজ তার হা/য়।) পুস্তক পড়ে 

শিশু-মনস্তত্ব জানতে হয়নি তকে, শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ 

হ'তে হয়নি, বিভিন্ন বয়সের শিশুর মনের তারতম্য ঠিক 

কতটা, কিংবা সে-মনের উপর কেন রঙের কত মাত্রার 

প্রভাব কী-বকম, এ-সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্যে কিছুই 

ভার প্রয়োজন ছিলো না। শিশুর মন সহজেই তিনি 

বুঝেছেন-ত্ঠার নাড়ির টান ছিলো ওপিকে, আর সেই 
সঙ্গে রুচি ছিলো নিভু ল রচনাশক্তি যথাযথ-_যেটুকু 
হ'লে সংগত হয়, সেইটুকুইঃ তার কমও না, বেশিও ন! ) 
তাই তার প্রতিটি ধই ঠিক তা-ই অতিতরুণ পাঠমালার ঘ 
হওয়া উচিত__-আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে 

কিশলয়ের মতে। কাচা--লেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, 
অপটুতাও আছে, তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর 
চেয়ে পে।কা হাত; হ'লে সে-হাতে অমন তার উঠতে! না। 
অপটুত! মানে অক্ষমতা নয়--এমন নয় যে কিছু-একটা! 
ইচ্ছে ক'রে তিনি পেরে ওঠেননি-__তাকে বলতে পারি 
ঘরোয়া ভাব, সভাঘোগ্য পসৌষ্টবের বদলে গৃহকোণের 
অস্তরঙ্গতা যেন, আটপৌরে হুবার দুখ, ছুপুরবেল! মাছুর 
পেতে শুয়ে মা যখন ছেলেকে ডাকেন, সেই অবসবের 

সতর্কতাহীন আরাম। োগীন্ঞনাথের রচনা! একা স্তভাবে 
অস্তপুরের ;- স্কুলের নয়, পাচজনকে ডেকে শোমাবার 

মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রাস্তালাপের ভাষা--ঠিক 

তেমনি স্সির্ধকোমল সহাস্ত তার গলার আওয়াজ। এ 

আওয়াজটি ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না বলেই 
যোগীন্ত্রনাথের জুড়ি হলো না; তাই এই বিভাগে, 

পৃথিকুৎ হয়েও এখনো তিনি সর্বোতম। “হ।পিখুশি'র 
প্রতিদ্প্দ্িতার উচ্চাশা! নিয়ে অনেক বই উঠলো! পড়লো ; 

তার সর্বাধূমিক প্রকরণটি বর্ণবিলাসে জাজ্জল/মান। এই 
নব্য প্রকরণ বিলেতি কিংবা মাকিনি; প্রসাধন সিদ্ধ, 

নয়নরঞজন, কিন্তু এ-সব বই ছবিরই বই, অন্তত ছবিটাই 

এখানে মুখ্য, আর লেখা নামক গৌণ অংশটি নিদেষ 
হ'লেও, দক্ষ হ'লেও, তাতে প্র।ণের সাড়া পাওয়া যায় 

না, লেখকের সঙ্গে শিশুর মনের অব্যবহিত সন্বন্ধটা নেই 
তাতে। অ।র বইয়ের পাতায় ইন্্রধন্ুকে উজোড় ক'রে 

| দিলেও এই অভাবের পৃরণ হয় ন]। 

অঙ্গ দিক থেকেও তফাৎ আছে। পড়া-শেখা পু'ঘির 
সবচেয়ে জরুরি গুণ এই যে তা বস্ত-ঘেষা হবে, যাকে 
বলে কতক্রীট। এইটেই সব বইয়ে পাওয়! যায় না। 
অনেক ক্ষেত্রে ছবিট। শুধু ছবিতেই থাকে, আর সেইজন্য 
পাঠ-যোগাতা ক্ষু্ হয়। যেট! পাঠ্য বই, তাতে ছবিটা 
থাকা চাই লেখ/তেই, রংটা লাগান চাই ক্ষুদ্র এবং খুব 
সমতব অনিচ্ছুক পাঠকের মনটিতেই। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য! ! 
ছবি-__থাকা ভালো! নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অতিরঞ্জিত হ'লে 
তাতে উদ্দেশ্তের পরাভব ঘটে। যদি বলি 'লাল ফুল, 
কালো! মেঘ”? সেটা,তো নিজেই একটা ছবি হু'লো, মেঘলা 
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দিনে মাঠের মধ্যে কোথাও একটা লাল ফুল ফুটে আছে 

এ-রকম একটা দৃষ্তেরও তাতে আভাস থাকে, কিন্তু সে- 
সঙ্গে টকটকে লাল হুবহু একটি গোলাপফুল বন্সিয়ে দিলে 
তাতে চোখের সুখ কল্পনাকে বাধ! দেয়। এখানে উদ্দোশ্ 

হ'লো-_চোখ ভোলানে! নয়, চোখ ফোটানো, আর দেহের 

চোখ অত্যাধিক আদর পেলে মনের চোখ কুঁড়ে হ'য়ে 

পড়ে, কল্পনা সবল হ'তে পারে না। মনে করা যাক “জল 

পড়ে, পাতা নড়ে"___রবীন্দত্রনাথের সেই আদিঙ্লোক, তার 

জীবনের কবিতা পড়ার প্রথম রোমাঞ্চ যাতে পেয়েছিলেন 

তিনি__সেটি বটতলার ছাপাতে ছিলো ব'লে আনন্দে 

কোনো! ব্যাঘাত ঘটেনি বরং সেইজন্যই নিবিড় হয়েছে, 

অন্য কোনো উপকরণ ছিলো না বলেই বাণীচির মূল্য 

পেয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি অবশ্য ন্শ্ছিবিতার অনুমোদন 

করছি না; আমার বক্তব্য শুধু এই যে লেখার মধ্যেই ছবির 

ঘেন ইঙ্গিত থাকে; আর আকা ছবি কা ছবি সেই ইঙ্গিতকে ছাঁপি ছাঁপিয়ে 

উঠে নষ্ট ক'রে য্ন.না দেয়, করপন।কে উস্কে দি ক দিয়েই 

থেমে থা থাকে । (নানা রঙের সমাবেশে শ চিত্তবিক্ষেপ প ঘটে, 

-পাঠুক্রিয়। ক্ষুপ্ন হয়।) এখন ঘোগীন্ত্রনাথের লক্ষণ এই যে 

তার লেখার মধ্যেই দৃশ্ঠতাগুণ ছড়িয়ে আছে তার বর্ণমালার 
উদাহুরণে বিশেষ্য ছড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তগুলিও 

অধিক।ংশই সজীব, যথা সপ্তব পশুশাল! থেকে গৃহীত-_ 

/যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড় দেয়-_-আর নয়তে! 
শিশুজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে বাছাই-কর!। 

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুণটি, 

খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি। 

গরু-বাছুর দাড়িয়ে আছে, 

ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে । 

জীবজস্তর মেল] বসে গেছে একেবারে, আবার মাঝে-মাঝে 

সুন্দর এক-একটি পারম্পর্য ধর! পড়ছে, যেমন ধোপার 

পরেই নাপিত, কণ্ঠকগু,য়নী ওলের পরই ওুঁষধধ, বা 
টিয়াপাখির লাল ঠোটের সঙ্গে ঠাকুরদাদার শীর্ণ গর্তে 
প্রতিতুলনা। বস্তত, বর্ণমালার উদ্াহরণ-সংগ্রহে “হাসি- 

খুশি এমনই অব্যর্থ যে এ একটি বিষয়ে বাঁংলা ভাষার 

উপাদান সেখানে নিঃশেষিত ব'লে মনে হয়; পববর্তীরা 
_আজকের দিন পর্যস্ত-_লিখেছেন ওরই ছাচেঃ নতুনত্ব 

যা-কিছু শুধু চেহারায়। ১কিস্ত এ ছাচটা এমন যে ওর 

মধ্যে একাধিকারের সম্ভাবনা! নেই-_ নেই ব'লেই প্রমাণ 

হয়েছে যো গীন্ত্রনাথের একটি লাইনও “আরে ভালো? 

কর] যায় না; আর দীর্ঘ ঈ-তে ঈগলের বদলে ঈশান, বা 

ধ-তে খাষির বদলে খষভ লিখলে রকমারি হয় বটে, কিন্ত 

ব্যঞ্জন! হয় না, ছবিটা মারা যায়। তাই পরবর্তী কারো 

লেখাতেই স্বাদ পাওয়া গেল না; “হাপিখুশি” তার 

প্রসাদণ্ডণে” প্রত্যক্ষতার গুণে, এমন জরাহীন জীবন্ত হয়ে 

থাকলো যে তার পরে অন্ত ছাচের দ্বিতীয় একটি মৌলিক 
গ্রন্থ রচন!র জন্য প্রয়োজন হ'লে৷ আস্ত একজন রবীম্ত্রনাথ 

ঠাকুরের প্রতিভা (সহজ পাঠ )। 4, 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বিষয়ে আমি আগে একবার 

লিখেছিলাম, কিন্তু তিনি এমন এক পুরুষ ধার বিষয়ে 

বার-বার বলতে ইচ্ছে করে। আমি বাংল! ভাষ! বলতে 

শিখেছিলাঁম মায়ের মুখে-মুখে,। কিন্তু বাংলা পড়তে 

আমাকে যোগীন্্রনাথই শিথিয়েছিলেন। “হাসিখুশি, 
£হাসিরাশি,? “রাঙা ছবি”_এ-সব বই পড়ে, আউড়িয়ে, 

মুখস্থ রেখে আমি সুদুর শৈশবে যে-আনন্দ পেয়েছি, তার 

স্মৃতি আজও আমাকে মাঝে-ম।ঝে আবিষ্ট করে। যাদের 

জন্ত তিনি লিখতেন, সেই শিশুদের মতোই সবুজ ও নির্মল 
তার রচনা--যেন ঘাসের ডগায় শিশিরের মতো স্ি্ধ, 

অথচ কোন রোদা,রের তাপে তা শুকিয়ে যায় না। 

“হাপিখুশি' প্রথম প্রকাশের পরে কতা কাল কেটে গেপো-_ 
আরো কত অসংখ্য ছেলেমেয়ে জন্মালো৷ ও বড়ো হয়ে 

উঠলো! বাংলা দেশে-কিস্তু আজ পর্যন্ত ঘরে-ঘরে অমর 

হয়ে রইলো! সেই “অজগর আর “ইছুর” আর “ঈগল 
পাখি” । যোগীন্ত্রনাথের তুল্য একজন ছোটোদের লেখক 

অন্ত কোনো ভাষায় আমর জান! নেই; আমাদের 

অনেক ভাগ্যে তাকে আমরা পেয়েছিলাম । আজ তার 

জন্ম-বাধিকীতে আরো অনেকের সঙ্গে আমি তার স্মৃতির 
উদ্দেশে প্রণাম জানাই । 



ঘোগীক্দ্র উদ্যান বা হাসি খুগি পাক" 
জ্ীকমলাকাস্ত শর্মা 

আমাদের সকলেক্স বাল্যকালেষ বিস্মৃতপ্রায় আনন্দের 
স্মৃতির মধুচক্র যোগীশ্্রনাথ সরকারের রচনা । গত পঞ্চাশ 
ষাট বছর ধরে বাঙালী বালকবালিক৷ যোগীশ্রনাথের 

বইগুলি পড়ে আনন্দলাভ করেছে; একেবারে অ আ 

থেকে জয় পরাজয় গল্পটির মতো থি.লার, সৰ রকম ভোজ্য 
জুরিয়েছেন তিনি বয়সের দাবি মেনে নিয়ে। জয়পরাজয় 
গরটির উল্লেখ করবার বিশেষ কারণ আছে। গল্পটির 
রহস্তভেদ করতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছিল আমার | সেই 
যে মোহুনলাল বগুল1, বগুল! হাক শুনে স্বপ্নের আতঙ্ক 

থেকে জেগে উঠেছিল, তারপরে তার কি হল জানতে 

পারিনি, ছবি ও গল্পের শেষ ক'থান! পাতা ছেঁড়া ছিল। 

এই সেদিন বুড়ো বয়সে যোগীন্ত্রনাথের জন্ম শতবাধিক 
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ছবি ও গর্নের নৃতন ৰই পেলাম । 
পাওয়ামান্ত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই মুলতুবি রহম্ত-ভেদ 
করে নিশ্চিন্ত হলাম | এ রকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয় হাজার 
হাজার বালক বালিকার ঘটেছে, কারণ তাদের হাতে 
বইক্ষের শেষ ক'টা] পাতা বড় অক্ষত থাকে না। আর যে 
সব শিশুপাঠ্য বই সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ থাকে বুঝতে হুবে 
তাদের গ্রন্থজম্ম বার্থ হয়েছে । ছড়ার বই মানেই ছেঁড়া 
বই। আমাদের বাড়িতে কোন শিশুপাঠা বই অক্ষত দেহ 
ছিল না।' ছুই তিন প্রজন্ম কাল ধরে যোগীন্ত্রনাথ সরক'র 
বাঙালী বালকবাপিকাদের আনন্দ জ্বগিয়ে আসছেন। এ 
সব বই প্রথম প্রকাশ কালে যে সব পাঠক ছিল বালক 
আজ তার! ঠাকু1। কিন্তু হলে কিহয় সেই বুড়োদের 
মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে শিশু ভোলানাথ | সেই শিশু 
ভোপলান।থে আর তার নাতিতে একই বই নিয়ে টানাটানি 
চলছে। গ্রন্থকারের পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর 
কী হুতে পারে? নাতি পড়ছে নৃতন আনন্দ লাভের 
উদ্দেস্তে, ঠাকুর্দ1 পড়ছে পুরানো আনন্দ ফিরে পাওয়ার 
আশায়। সেইজগ্ভই যেগীন্ত্রনাথের বইগুলোকে বিস্মৃত 
আনন্দের স্মৃতির মধুচক্র বলেছি । সেই সব ছড়া, গল্প 
ছবি! আনন্দ নিকেতনের জানালা, দরজা, কুলুঙ্গি! সব 

তেমনি আছে, আর পড়তে পড়তে মনে হয় আমিও 

তেমনি আছি। এই পাকা চুল আর নড়া দত; এইগুলোই 
মায়া। প্রকাশককে ধন্তবাদ যে, ছবিগুলোর বদল করেন 

নি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্লক ছাপবার অনেক 

উন্নতি হয়েছে; সেই লোভে পড়ে ব্লকগুলোর বদল 

করলে আনন্দের বাঁরো আনাই নষ্ট হয়ে যেত। সেই 
বকগুলো এইসব চিরকেলে ছড়া! ও ছবির অচ্ছেগ্য অঙ্গ । 
চিরকেলে অতুৃক্তি নয়, কেননা, ছুটি পাঁকা বেল, হারাধনের 
দশটি ছেলে, বুদ্ধিমান, কেনারাম, মজস্তালি সরকার প্রভৃতি 
বাঙালীর মনোময় দেহের অঙ্গীভৃত হয়ে গিয়েছে, কোন 
দিন মুছে যাবে এমন আর আশঙ্কা নাই। যোগীন্্রনাথের 
মন্ত সুবিধা এই যে, বাঙালীর ছেলে রবীন্দ্রনাথ, বস্কিমচঙ্জ 
শরৎচজ্ের এলাকায় পৌঁছবার আগেই তার রাজা 
অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। তথন আনন্দের যে ছাপ 
তিনি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বঙক্ষিমচন্ত্র প্রভৃতির হস্তাক্ষেপ 

সত্তেও তা অবিকৃত থাকে । শিশুসপাহ্িত্যিক হওয়াব এই 
মস্ত একটা স্থবিধা। যদি সতাই হওয়া যায়! ঘোগীন্তর- 
নাথ, উপেম্্কিশোর, স্বকৃমীর বায় প্রভৃতি প্রায় 
আতুড়ঘরের দরজ। থেকে শিশুদের ভার নেন । যে দেশে 
এমন সব লেখক আছেন সে দেশের শিশুর সতাই 
সৌভাগ্যবান। যোগীন্্রনাথের কাছে শিক্ষিত বাঙালী- 
মাত্রেই খণী। তাদের অনেকেই এখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি । 
যোগীন্ত্রনাথের খণ ক্গীকাবার৫ঘে তাদের কিছু কর্তব্য আছে 
মনে করি। বেশিকিছু আশা করব না, ঠকতে হবে। 
কলকাতার একট! পার্ককে যোগীন্দ্র সরকারের নামের সঙ্গে 
যুক্ত করা যেতে পারে অনায়াসে । সেখানে ছোট ছেলে 
মেয়েদের খেলবার ও বেড়াবার আয়োজন করা যেতে 
পারে, নাম দেওয়া যেতে পারে হাসিখুশি পার্ক বা যোগীন্দ্র 
উদ্ভান। এ দেশে আনন্দ হাসির বাবস্থ/ অধিরল, পঞ্চাশ 
বছর ধরে যিনি হাসি জুগিয়ে ছেলেমেয়েদের খুশি করে 
বেখেছেন তার সম্গানার্থে এটুকু আশ! কর! কি খুব বেশি? 

(5 রর 



বাংলার ধিশু-সাহছিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সব্কান্র 
খগেম্্নাথ মিত্র 

ংলার প্রাচীন রূপকথা, ছড়া ও হেঁয়ালী প্রভৃতি 
লোক-সাহিত্যের সম্পদগুলির কিয়দংশ শিশুসাহিত্যের 

অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু এগুলিকে বাংলার বর্তমান 

শিশুরগ্রন সাহিত্যের ভিতি বলা যায় না। কারণ উক্ত 

সাহিত্যের সঙ্গে এ কালের সাহিত্যের গুণগত কোন যোগ 

নেই। বাংলার আধুনিক শিশুরপ্ন সাহিত্যের সুত্রপাত 

ংরেজ আমলের গোড়ার দিকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় 

দশকে | শিশুপাঠ্য হলেও সে রচনাকে সাহিতা শ্রেণী- 

ভক্ত করা চলে না। কারণ তা স্জনমূলক ত ছিলই না, 
এমন কি, ভাষায়, বিষয়ে ও রচনায় ছিল নীরস ও 

চিত্তাকর্ষক গুণ-বিবজিত। এর সুত্রপাত বা ভিত্তি স্থ'পিত 

হয়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পাঠ্যপুস্তক-সাহায্যে যান 
রচয়িত! ছিলেন তিনজন রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন ও 

তারিণীচরণ মিত্র । গ্রন্থথানির নাম “নীতিকথা”, প্রকাশ- 
কাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটি। 

গ্রন্থখানি পাঠশালার পাঠারধপে নিধারিত হয়। সেকালে 
বাংলার শিশুগণের, কিশোরগণের, গৃহপাঠা সাহিত্য 

পুস্তকের অভাব ছিল। বাংলার লোক-সাহিত্য জলধি 

থেকে মণিরত্তুল্য গল্প, কাব্য কাহিনী, ছড়া, হেঁয়ালী 

প্রভৃতি আহরণ করে ম্ুুকুমারমতি শ্রোতমহলে কাথত 

হু'ত| স্বভাবতই মুখে মুখে এগুপির বহিরঙ্গের কিছু 

কিছু পরিবর্তন ঘটছিল। ঠিক এই সময়েই, ১৮১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে, জন ক্লার্ক মারশম্যানের সম্পাদনায়, প্রীরামপুরের 

ব্যাপটিষ্ মিশন কক প্রকাণিত হয়, “দ্িগদর্শন” নামক 

মানিক পত্রিকাথানি। পত্রিকাখানির নাম-পৃষ্ঠায় লিখিসুত 

থাকে, “যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” 
তখন বাঙ্গলা গগ্ঠে্ও শৈশব । সুতরাং উক্ত পুস্তক,ও 
পত্রিক।খানিব ভাষা যে এখনকার মত নুসমৃদ্ধ, সুগঠিত ও 

সুন্দর ছিল নাঃ তা উদ্ধৃতি না দিলেও সহজেই আশ্মাজ 
করা যায়। কিন্তু পত্রিকাখানিকে শিশুপাঠা সাময়িক 
পত্রিকা বলা যায় গা, সে কথা তার নাম-পষ্ঠায় লিখিত 
উক্তিটি গুমাণ করে। মাত্র তাট নয়, এখনকাঁর শিশুপাঠা 
পাঠ্যগ্রস্থের মতো উক্ত গ্রস্থথানিও সহজ ও সরল ছিল না। 
তেমন হবার উপায়ও ছিল না। আরও কথা, সেকালে 
গ্রন্থ বা পত্রিকা কে!নটিই চিত্র সজ্জিত করা যেত লা। 
কারণ, শিল্পীর অভাব, বক নির্মাণের ও মুদ্রণের উপায়েরও 
অতাব। অথচ শিশুপাঠা গ্রন্থে চিত্র একটি প্রধান সম্পদ । 
এই দৈন্ বহু বৎসর চলে। 

প্রথমেই বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যেরর গোড়ার 
কথা কিছু লেখা প্রয়োজন এই কারণে যে,তা নাহলে 
বাংলার শিশুরপ্রন সাহিত্যে যোগীজনাঁথ সরকারের শ্যান 
কোথায় ও দান কিতাসঠিক অনুমান কর] যাবে না। 
যাঙভোক, মুদ্রণমন্ত্র ও মুদ্ণশিল্পে উন্নতি একং শি্ক্ষি 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই দীনতাঁও ধীরে অপনত হ'ত 
থাকে। গগ্যক্রমে সহজ, সরল, সুগঠিত ও সুমী হয়, 
ছ-একথানি করে চিত্র দেখা দেয়, দু-একটি কবিতা-কুত্সম 
প্শ্ষটিত হ'তে স্বর করে যার একটি মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের «পাখী সব করে রব” আজও অমলিন ও 
উজ্জ্বল এবং শিশুমহলে স্থুপঠিত। বস্ততঃ এইটিই বাংলাধ 
আধুনিক শিশু-সাহিত্যে আদ্দি মৌলিক কবিতা । 
পরবর্তীকালে শিশুপাঠ্য বহু কবিতায় এটির অন্নবিস্তুর 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে বিগ্বালয়-পাঠ্য গদ্য ও 
পগ্ের বহু বাঙলা! গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। 
আর, বাক্তিণত বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অথবা বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণের প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে থাক্ষে, 
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মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক শিশুপাঠয সাময়িক পত্রিক! | 

সুরু থেকে প্রায় যাট-সন্ভর বৎসরের অধিককাল এই 

সাহিত্য ছিল অনুবাদ-প্রধান। ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, 

আরবী, ফারসী ও ফরাসী ভাষা থেকে বহু গল্প-কাহিনী, 

এমন কি, কবিতাও অন্বাদ কর! হু'ত। এই সময়ের 

মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যে মাত্র একাটি মৌলিক ছোট গল্পের 

প্রকাশ হয়। “কদাচ চুরি কর] উচিত নছে”” নামক উক্ত 

গল্পটি রচনা করেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ধার তাবৎ সাহিত্যই 

অন্গবাদ-প্রধান,। অথচ বাংলা গপ্য ধার লেখনী-্পর্শে 
সুগঠিত, সুন্দর ও নির্মল হুয়। গল্পটি শিক্ষিত বাঙ্গালী 

মাত্রেই শৈশবে “বর্ণপরিচয্স ২য় ভাগে" পাঠ করেছেন । 

_ 'বাঙ্গল। শিশু-স।ছিত্যের এই ষে অগ্রগতি ও পরিপুষ্টি, 
এর মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী শিশুরঞ্জন 
সাহিত্যের আদর্শ এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কামন৷ 

বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা। তখন 

বাঙলার লোকস[হিত্যের সঙ্গে .এই-সাহিত্যের সংযোগ 
রাখ! বা তার উপজীব্যাদি গ্রহণ আর সম্ভব হয়না । 

ইউরোপের যাস্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব ও সংস্পর্শ দৃষ্টিভ্গিরও 
পরিবর্তন করে। কল-কারখান! ও রেলপথ স্থাপন, 

টেলিগ্রাফ-টেলিফোন প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
বাপ্পীয়পোত চলাচল, নগরাদি পত্তন, ধ্যবসা-বাণিজ্যের 
বিস্তার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি বিবিধ ঘটনায় যে নব 

যুগের সুচনা হয় তার ফলে সমাজেও পরিবর্তন ঘটতে 
থকে। লোক-সাহিত্য স্ষ্টিরি উপযোগী মানপিক 

পরিবেশও আর থাকে না। ম্বুতরাং রূপকথা, উপকথা, 

ছড়াদি আর রচিত হতে পারে না। আবার, সেগুলি 

শিশুরঞ্জন লিখিত সাহ্িতে)ও ঠাই পায় না, কথকের মুখে 
মুখে পরিবেশিত হয়। 

সেকালে শিশুপাঠ্য গ্ন্থগুলি বিস্ভালয়ের চৌহদ্দির 
মধ্যে বন্দী থাকলেও সাময়িক পত্রিকাগুলির মুক্ত বাতায়ন. 
পথে জিদ্ধ হুরভিত বামুংশ্রোতের মত কেবল শিক্ষা নয় কিছু 
কিছু মৌলিক রচনা মারফত আনন্দ-হিল্লোলও বয়ে আসত | 

এ সফল শিশুপাঠ্য সাময়িক পন্রিকাগুলিই প্রকৃত শিশুরঞজন 

সাহিত্যের ইঙ্গিত ধহুন করত। সেগুলির মধ্যে আচার্য 

কেশব চগ্র সেন সম্পাদিত “বালক বন্ধু (১৮৭৮ পরী), 
প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত “*সখা।”? (১৮৮৩ গ্রী), ভূবনমোহন 

রায় সম্পাদিত “সখা ও সাথী, (১৮৯৪ হীঃ), পণ্ডিত 

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত “মুকুল” (১৮৯৫ হীঃ) ও 
জ্ঞানদানপ্দিনী দেবী সম্পার্দিত “বালকের” (১৮৮৫ খ্রীঃ) নাম 

আজও শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্মৃতিতে জাগরূক। যোগীন্মনাথ 
সরকার এই ইঙ্গিত গ্রহ্থ করেন এবং কয্মেকজন 

সাহিত্যিকের রচন! সংকলন করে ১৮৯১ গ্রীষ্টাবের জান্ুয়ারি 

মাসে যে গ্রন্থথানি প্রক।শ করেন তার নাম “হাসি ও 

খেল!” । বল! বাহুল্য, গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা ছিল শিশু 

পাঠোপযোগী ও স্থজনমূলক। এই সচিত্র গ্রন্থখান্সি 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে বাঙ্গলার শিশু ও 

তাদের অভিভাবকমহুলে আনন্দ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থ- 

প্রারস্তে যোগীন্ত্রনাথ নিবেদন করছেন, «আমাদের দেশে 

বালক-বালিকাদের উপযে!গী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতাস্ত 
অভাব না থকিলেও গৃহপ।ঠ্য ও পুরস্কারপ্রদানঘোগ্য 

সচিত্র পুস্তক একথানিও দেখা যায় মা। এই অভাব কিয়ৎ 
পরিমাণে দূর করিবার জন্য “হাসি ও খেলা? প্রকাশিত 

হইল | সাধারণের উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই “ছবি ও গল্প? 
নামে আরও একখানি সচিত্র গুহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছ৷ রহিল।” 

তার এই ইচ্ছা পুর্ণ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
গাসি ও খেলার? ছুই সহম্্র পুস্তক নিঃশেষিত হয়। 

যোগীন্ত্রনাথ তখন পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবক ও “সিটি স্কুলের 
শিক্ষক। গ্রন্থথনি সম্বন্ধে রবীন্ত্রন।থ 'সাধনায়? (১৩০১, 

ফাল্তুন, ১৮৯৪ খ্রীঃ) মন্তব্য করেন, “বইথানি ছোট ছেলেদের 

পড়বার জন্ত। বাল! ভাষায় এনপ গ্রন্থের বিশেষ অভাৰ 

শ্থিল। ছেলেদের জন্ত যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে 
পড়িবার বই। তাহাতে ন্রেছের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র 
নাই । তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়দ হয়, সে পরিমাণে 
উপকার হয় না। 
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“আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ববক ঘরে পড়িবার বই 
রচনা কর! অত্যন্ত আবশ্তক হুইয়াছে; নতুব! বাঙ্গালীর 

ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যা হুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্ির 

সহজ পুষ্টি সাধনের অন্ত উপায় দেখা-যায় না। 

“হাসি ও খেলা” বইখানি সংকলন করিয়া! ঘোগীশ্রাবাবু 
শিশুপ্দিগের পিতামাতার কতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ! 

সুতরাং দেখা! যাঁয়, যোগীন্ত্রনাথ সরকারের গ্রন্থই 

একালের প্রকৃত বাংলা শিশুরগীন সাহিত্যে অগ্রদূত । এর 

সাহায্যে যোগীনবাবু পথিরুতের কর্তব্য সাধন করেন! এই 
গ্রন্থে রাজকুঝ রায়, নবকৃষণ ভট্টাচার্য, উপেম্্রকিশোর রায় 

চৌধুরী, প্রমদাচর্ সেন ও মাইকেল চরিতকার যোগীন্ত- 
নাথ বসত প্রভৃতির শিশুরঞ্জন রচনা সংকলিত হয়। 

রাজকৃষ্ণ রায় সেকালে সাছিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবে 

সুপরিচিত হলেও একালে বিস্মৃত । রঙ্গমঞ্চে তৎ-রচিত 

নাটক, গ্রামে-গ্রামাস্তরে ততরচিত যাত্রাগানে বাঙ্গালীকে 

আনন্দ ও শিক্ষা দান করত) বন্ততঃ রঙগমঞ্চই তার 

ছুদশ! ও অকাল বিয়োগের প্রধান কারণ। সেকালে 

শিশু সাহিত্যেও সেকালের কেতাবী বাঙ্গালার চলন ছিল। 

কিন্ত সরকার মহাশয় “হাসি ও খেলায়” সাহ্সপৃবক 
একেবারে মুখের ভাষা, ঘরোয়! ভাষা, সহজ, সরল, সুমিষ্ট 
ভাষার ধারা বইয়ে দেন। গ্রন্থথানি সংকলিত হলেও 

তাতে তার নিজস্ব কয়েকটি রচন] থাকে, যেগুলির মধ্যে 

“সাতভাই চম্পা” একটি। সেকালে যে দেশী রূপকথার 

কথক ছিল লেখক ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। 

কিন্তু “হাসি ও খেলা'য় আমর! সর্বপ্রথম ছুটি বূপকথার 
দেখ! পাই--একটি উপেন্দ্রকিশোর রচিত ““মজস্তালী"”ঃ 

অপরটি যোগীম্্রনাথ রচিত “সাতভাই চম্পা” । এন্প 

অবস্থায় ঘোগীন্দ্রনাথ সরকারই বাংল! শিশুসাহিত্যে সহজ, 
সরল ভাষায় দেশী রূপকথ। প্রথম আমদানী করেন, একৃথ। 

বল!যায় নাকি? আমাদের এন্সপ বলার উদ্দোশ্ত এই 

গ্রন্থের প্রায় যাট বৎসর পূর্বে রামকমল সেনকৃত 

“হিতোপদেশ' ও পার্রী উইলিয়াম কেী-ককৃত “ইতিহাস- 

মালা" নামক গ্রন্থ চু'খানি প্রকাশিত হয়। কেরীতান্ন 

গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ শিশুদের জন্য রচনা! করেন নি, যর্দিও 

তাতে লোকরগীন সাহিত্যান্তর্গত কতকগুলি ঝচনা ছিল। 

আর “হিতোপদেশ' লোকরঞ্জন সাহিত্যান্তগগত হলেও 

রূপকথা নয়। সরকার মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি 

প্রসঙ্গে কালীকষ্ণ ভট্টাচার্যকৃত ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত 

“জীবন-আদর্শ' নামক গ্রন্থখ|নির কিকিৎ আলোচনা 
গ্রয়োজন। 

ভট্টাচার্য মহাশয় স্জনমূলক সাহিত্য-রচয়িতা ছিলেন 

না কিন্তু অসত্য, অন্ধ ও কুসংস্কার দুরীকরণার্থে নির্ভয়ে 
লেখনী চালনা করেছেন, সেকালে যেজন্ত যথেষ্ট সাহসেন্ব 

প্রয়োজন হ'ত। একালেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পাশে পাশে 

চলেছে সাহিত্য-মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনাদির প্রবাহ, যেন 
উভয়ই সত্যের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়া! ভূত-প্রেত ও 
দৈত-দানায় বিশ্বাস, হাচির শব্দে, টিকটিকির ও বিশেষ 

অবস্থায় ক।ক, চিল, বিড়ালার্দির ডাকে, সর্প ও শুগালের 
অবস্থানে, যাত্রাকালে ও প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে বণ 

বিশেষের মুখ দর্শনের কুফল সম্বন্ধে নানাবিধ হানিকম্ব 

হস্কার শৈশবকালেই মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে জীবনের 

পরবর্তীকালকেও প্রভাবিত কর] হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় 

গ্রন্থখানি রচনা করেন, ভ্রান্ত ও কুসংস্কারগুলি দূর করার 

উদ্দোশ্তে। তারহ মতে! উনিশ শতকের প্রায় শেষ দিকে 

ব্রেলোক্যনথ মুখোপাধ্যায়ও এই মহৎ শিক্ষায় সচেষ্ট হন 

এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশশকেও কবি ছুকুমার বায় 
ভার সাহিত্যের মাধ্যমে এই কর্মে তৎপর ছিলেন। তাদের 

সৎ চেষ্টা কতথানি ফলোৎপা্দিক! হয়েছে তা নুধী-সমাজ 
অবগত। 

ভট্টাচার্য মহাশয় তার গ্রন্থে বলছেন, “মনুষ্য ঘে পরিমাণ 
অজ্ঞ অবস্থায় থাকে সে পরিমাণে তাহার কুসংস্কার প্রবল 
থাকে । কারণ, যেম্তলে অজ্ঞত|, সেই শ্থলেই বিশ্বাসের 

আধিকা। এবং বিশ্বাসের আধিকাই কুসংস্কার্রে 

উত্তেজক ।.*....৮ 



স্ন্ঠ 

এই গ্রন্থে ভূমিকায় একস্থলে তিনি লিখছেন, “***.বিষয় 
বিবিধ করিয়াছি। কতকগুলি গৃহে পাঠার্থ ও কতকগুলি 

শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট পাঠার্থ”| গ্রস্থথানির 

হিতকারিত! সত্তেও জনপ্রিয়তা অন করে না। তথাপি 
কালীর ভট্টাচার্য মহাশয়কে যোগীশ্রবাবুর পূর্বক্রী বলা 
ষায়। কারণ, যোগীন্বাবুর পূর্বেই তিনি গৃহ-পাঠার্থ গ্রন্থ 
রচনায় কিছুট| অগ্রসর হুন। তবে সে গ্রন্থ সচিত্র ও 

পুরোপুরি গুহপাঠ্য হয় না। 

পর বৎসর যোগীম্ত্রবাবুর কথা মত “ছবি ও গল্প? 
প্রকাশিত হয় (১৮৯২ থ্রীঃ)। এখানিও সংকলিত। 

ভবে এতে তত্রচিত অনেকগুলি গন্ভ ও ছড়া থাকে। সব 

কয়টিই সহজ, সরল ও সরস, যা! যোগীন্রবাবুর রচনা- 
বৈশিষ্ট । এই গুণ শিশুসাহিত্য আর তেমন ভাবে দেখা 

গেল না। গ্রন্থ ছু'খানির প্রথম দিককার সংস্করণ দুশ্রাপ্য। 

পরবর্তা সংস্করণগুলিতে নতুন নতুন সংযোজনগুলি 
আলোচনার অপেক্ষা রাখলেও সেদিকে আর অগ্রসর 

হওয়া] সমীচীন বোধ হয় না। 

বাংলা শিশুসাহিত্যে 'ননসেক্স-রাইম” (উত্তট ছড়া) 

একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থেকে স্ুকুমারমতি পাঠক সমাজে 

প্র আনন্দরস বিতরণ করছে। এরও সুরু যোগীক্নাথ 

সরকার থেকে । তিনিই “মুকুলের” ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ফাল্তন 

সংখ্যায় লেখেন, “কাল! হারে কি ধল| হারে? নামক হাস্ত- 

রসাত্মক ছড়াটি। সেই বতসরেই প্রকাশিত হয় তার 

“পেটক দামুঃ। অবশেষে তত্রচিতভ “ননসেন্স-রাইম? 

সম্বলিভ “ভাসি-রাশি” নামক হাম্তরসে ভরপুর গ্রস্থথানি 
প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ থ্রীষ্টাক্ে। সুতরাং এদিকেও 

যোগীন্্রবাবু পথিকৎ। এই গ্রন্থের “মজার দেশ' অধুনা 

সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে । “টমাস মাহেবের মাছ ধরা, 

“কাজের ছেলের,” “ডিম তর দই, চিনিপাতা৷ কৈ, ইত্যাদি 

পড়ে কে না হেসেছে এবং এখনও নাভাসে? তত্রচিত 

মজার দেশ" ছড়াটি সংবাদপত্র সাহিত্যে মজ। কখন কখন 
স্টির উদ্ষেখ্ে বাবহত হতে দেখা যায়। 

যোখীজনাথ. 

বঙ্গ সাহিত্যে নানা ধরনের ছড়া যে কত বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করে আছে তা সাহিত্যরসিক মাত্রেই অবগত। 
বাংলার সমাজ, বাঙ্গালীর সংসার, বাঙ্গালীর গ্রাম্যজীবন, 
কষিসম্পদঃ জীবন দর্শন, এক কথায় গোটা প্রাচীন বাংলাকে 
এর মধ্যে পাওয়া যায়। যোগীম্তরবাবু শিশুদের জন্য ছড়া 
২গ্রহেও ব্যাপৃত হন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্ুকুমণিয় ছড়া! 

নামক সংকলন গ্রন্থথানি প্রকাশ করেন। গ্রস্থখানির স্দীর্ঘ 
ভূমিকা রচন! করেন বামেশ্রমুম্ঘর ত্রিবেদী মহাশয়_-ঘেটি 
ংলার ছড়] সন্বদ্ধে অতুপনীয় প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে আছে। 

এর একস্থলে ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করছেন, ব্বাঙ্গালাতে 
এরপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক 
শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে 
সেই অভাব দুর করিতে কৃতসন্বল্ন হইয়াছেন; তিনিই 
বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক...পহার 
প্রকাশিত শিশু-পাঠয পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় 
উপাখ্যানাদি সমাবেশে শিশুজনের চিন্তহরণে সমর্থ 
হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান কার্ষ্যে তিনি একটু অভিনব 
সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ 
প্রশংসাহ |” স্বতরাং এদিকেও তিনি পথণপ্রদর্শক। 

বাঙ্গলা শিশুসাহিত্যে ও শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে যোগীন্্রনথ 
সরকারের অদ্বিতীয় কীতি “হাসি-খুসি? প্রথম ভাগ । 
“থুকুমণির ছড়ার? ছু' বৎসর পূর্বে গ্রশ্থানি প্রকাশিত হয় 
বলেজানা ষায়। ছড়ারসে সিক্ত অক্ষরের সঙ্গে শিশুর 
পরিচয় ঘটানো! সেকালে ছিল সম্পূর্ণ নৃতন। পদ্ধতিটি 
শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত না হতে পারে। কারণ, এরপ 
অবস্থায় শিক্ষার্থীর মন ছড়ারসেই মুখাতঃ আকুষ্ট হয়, 
অক্ষরগুলি হয় গোঁখ। সেকালে বিগ্ভাস।গর মহাশয়ের 
প্রভাব বাংল।র শিক্ষি'ক্ষেত্রে প্রবল। তার বর্ণপরিচয় ১ম 
ও ২য় ভাগ বাংলার সনত্র শিশুশিক্ষ|ক্ষেত্রে প্রচলিত । 
তৎপূর্বে রাধাকান্ত দেব থেকে শুন" করে কয়েকজন 

বর্ণশিক্ষার উদ্দোশ্টে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাদের 
অঙ্লাতম ছিলেন, পাদ্রী বোৌম-এচ যিনি নদীয়ার নীল 
চাষীবিড্রোহের সঙ্গে ধিছুটা সংশ্লিষ্ট হিছেন। কিন্ত 

০ 

উজান আট 



শতবাধিকী স্মরণী ৩৭ 

বিস্তাসাগরের শিক্ষা-পদ্ধতি সহজ হওয়ায় পূর্বের গ্রন্থগুলি 
দুরূহ বিধায় অপ্রচলিত ও লুগ্ড হয়ে যায়। বাংলার 

শিশুশিক্ষাঙ্ষেত্রে কিন্ত “হাসি-খুসি' দিব্য আসর জাকিলে 
বসে। কারণ, ছড়া ও ছবিতে শিশু-চিত্ত সহজেই পুষ্প 

বনে ভ্রমরের মতো! লু্ধ হয়। কিন্তু সরকার মহাশয় 

বিদ্ভাসাগরী প্রভাব এড়াতে পারেন না, তারই বর্ণানুক্রমে 

ছড়! রচনা করে শিক্ষার সেই পদ্ধতি বজায় রাখেন, অধুনা 
ঘা আর থাকতে পারছে না। বিষ্যাসাগরী পদ্ধতি 
অনাবশ্তক বোধে বাতিল করে তৎস্থলে বর্ণপরিচয়ের নতুন 

পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে । তথাপি যেমন সেকালে, 

তেমনি একালেও গ্রন্থথানি সর্বত্র সমাদৃত, শিশু-শিক্ষায়, 

' ছড়া কস্থ করানোয় যেন অপরিহার্য । সরল ছড়াগুলির 

| শব্ধ ঝঙ্কারের এমনই মোহিনী শক্তি। সংখা গণনা 

শিক্ষাক্ষেত্রেও “হারাধনের দশটি ছেলের, ছুঃখমম কাহিনীর 

ও আকর্ধণী শক্তি সামান্ত নয়। কিন্তু এখানেও শিক্ষার 

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বজায় থাকে নি, ছড়া ও কাহিনীটি 

হয়েছে মুখ্য । এটিও অতি সম্প্রতি কৌতুক-সঙ্গীতে 
রূপায়িত হয়েছে। 

যঘোগীক্রবাবু সবসাকূল্যে তেইশ-চব্বিশখানি গ্রস্তকতা 

মনে হয়, কিন্তু তার হাস্ত রসভর! ছড়াগুলি, হাসিখলি 
কালজয়ী হয়ে বাংলার শিশু-সাহিত্য ভাণ্ডার উত্জ্রল করে 
আছে। তার লেখনী কিশোর সাহিত্যে পরিচালিত হতে 

বিশেষ দেখা যায় না। তাতে ক্ষোভ বা ক্ষতির কিছু 

নেই, বরং তার মতো৷ করে প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্য আর 

রচিত হয় না, এটাই দুর্ভগতজনক | অবশ্য একই ধরমের 
প্রতিভা বা শক্তি একের মধ্যেই স্ফুরিত হয় ; একই ধরনের 

সাহিত্য বহজন কর ক বা পরবর্তাঁকালে সৃষ্ট হয় না, হতে 
পারে না। কারণ, পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন, জীবন 

দর্শনের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এ কাছ্টি 
শিল্পায়নের, বিজ্ঞানের এবং রাজনৈতিক, আথিক ও 
সামাজিক পরিবর্তনের কাল। হুতরাং সাহিত্যও সেইমত 

ন1 হয়ে পারে না। 

যেমন বাংল! শিশুসাহিত্যে সরকার মহাশয়ের প্রচেষ্টা 

অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল তেমনি পুস্তক ব্যাবসায় 

ক্ষেত্রেও তিনি অসামাস্তপ্নপে সফল হয়েছিলেন । বিদ্যা লয়- 

পাঠ্যগ্রন্থ বাদ দিয়ে স্ব-রচিত শিশু-সাহিত্যের ব্যবস'য়ে 

প্রভূত অর্থেপাজনের উদাহরণ বাংলা দেশে আর 
আছে কি? 



(ঘাগীন্দ্রনাথ সব্তকান্র 
রঞ্জিতা কুও 

ইংবেজী [01861 [২106$-এর মতই বাংল 

ছেলেশ্ু লা নে ছড়ার মধ্যে ব01750175৩ [1)5195 বা 

আজগুষী ছড়ার প্রাধান্য দেখি। যা কিছু প্রাকৃতিক 

মিয়য়ের বিরুদ্ধে এবং সচঘ্বাচর ঘটতে দেখা যায় না, 

অথবা কখনই ঘটা সম্ভব নয়, তারই উপর শিশুর স্বাভাবিক 

আকর্ষণ | বয়ম্বর! যা অবাস্তব বলে, অসম্ভব বলে, 

পরিছার করেন, ভারই মধ্যে শিশ্ত পায় কৌতুকের 

খোরাক | তাই ইংরেজীতে রচিত বহু পুরনো কালের 

আজগুবী গীত এবং ছড়ার সন্ধান পাওয়া যাঁয়__তাদের 

অনেকগুলির বয়স তিনশ, সাড়ে তিনশ বৎসর বলে আন্দাজ 

করা হয়। অবশ্ট তার পরবর্তাকালেও নতুন নতুন 

আজগুধী ছড়া রচিত হয়েই চলেছে এবং তাতেই এগুলির 

জনপ্রিয়তা (শিশ্ুপ্রিয়তা) প্রমাণিত ভয়েছে। এমনই একটি 

0180 2২15116 01925 4৮100176110, ছড়াটি 

এইরূপ £--. 

544 10 2 2069 11106 28 1851 

112 210 4 0188186 11206$ ; 

1 1109/ ০81) 2 21৫ 3 712106 0০01 

1 3 810 21721008063 ?+? 

এই ছড়াগুলির মতই বাংলান্ন ছেলেন্ভুলানো ছডার 

ব্িত্রীযে কে বা কারা ছিলেম, তা কেউ জানে না। 

তদের উদ্দেষ্ট ছিল চঞ্চল শিশুকে তলিয়ে শাস্ত কর! বা 

ফানি দিয়ে ঘুম পাড়ানো। সেই ভুলিয়ে রাখার ব্যাপারটি 

জুসম্পয় করবার জগ কত যে আজগুবী ব্যাপারের কল্পনা 

স্তীর করেছেম, তাঁর অস্ত নেই। কখনও বলেছেন, 

*গড়গড়ের মা লো, গড়গড়ের মা, 

স্টোর গণ্উগন্তাট। ক্ষ? 

হালের গরু বাধে খেয়েছে, 

পিপড়ে টানে মৈ 1” 

কখনও বলেছেন, 

£ও জামাই খেয়ে যারে 

সাধের নৃতন তরকারি? 

শিলভাতে, মোড়াভ।জ। 

কোদাল চড়চড়ি |”" 

ঘোগীন্ত্রনাথের সঙ্কলিত “"থুকৃমণির ছড়া” এমন বন 

ছড়াই আছে, যার মধ্যে অর্থ আবিষ্কার করা দুরূহ কিন্ত 

সেজগ্ এগুলির রস উপভোগে শিশুর কোন অস্বিধাই হয় 
না। কারণ শিশু যা কিছু শোনে, তার মধ্যে সে 

আভিধানিক অর্থের সন্ধান করে না বা তর্কশান্ত্রসম্মত যুক্তি 

চায় না। শিশু কথার মাধামে ছবি দেখতে ভালবাসে । 

তাই ছড়া আজগুবী হলেও 'তার আপত্তি নেই। নাম-না- 

জানা পল্লীগ্রামের ছড়া-রচযিক্লীদের রচিত ছড়ার বিষয় 

“মেয়েলি ছড়া", নামে এক প্রবন্ধ 

লিখেছিলেন। তারপর তিনি আরও কিছু ছড়া সৎংগ্রন্ক 

করেন | এইরকম অনেক ছড়া বঙ্গীয় সা্চিতা পরিষদেষ 

টরমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন প্রকাশিত ভয়েছিল। কিন্ত 

কোন অজ্ঞত কারণে কাজটা] অধিকদূর অগ্রসর না হয়েই 

থেমে যায়। তারপর ছড়াসংগ্রহ্থের কাজে ব্রতী হলেন 

ঘোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং তার সংগৃহীত সেই ছড়াগুলিকে 

“থুকূমণির ছড়া” নাম দিয়ে ১৩০৬ সনে প্রকাশ করলেন। 

কইটির ৪১০টি ছড়ার মধো অনেক আজগ্তবী ছড়া আছে। 

কিন্তু স্তধু সঙ্চলনই নয়, যোগীম্ত্রনাথ নিজেও বহু আজগ্রবী 

ছড়া লিখেছেন এবং তার বিভিন্ন শিশুপাঠা গ্রন্থে সন্ত্রিবেশ 

করেছেল। লেখবার সময় ভাবি সন্দ্ুখে উবিংশ শল্ততকর 

ববীন্দমনাথ একদা 



শত্ববার্থিকী ম্বরণী রহ 

'মধ্যভাগে রচিত কিছু ইংরেজী আজগুবী ছড়াও ছিল। 

তার মধ্যে ১৮৬৩ সনে গকাশিত এডওয়ার্ড লিয়রের 

ব0056156 6565 এবং ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত লুইস 

ক্যারলের এ্এ্যালিস ইন্ ওয়াগারল্যাণ্ডের অন্তর্গত 

আজগুবী ছড়াগুলিরও নাম করা ঘেতে পারে । 

ঘোগীশ্্রনাথ এ জাতীয় ছড়া কবে প্রথম লিখেছিলেন, 

তা জানা যায়নি। তবে উপেম্্রকিশোর রায়চৌধুরী 
গ্রতিষিত “সন্দেশ” নামক শিশু মাসিকে (প্রথম প্রকাশ, 

ইংরেজী ১৯১৩, বঙ্গাব্দ ১৩২*) তিনি আজগুবী ছড়। 

লিখেছিলেন। পরে এইগুলি তার “হিজিবিজি” গ্রান্থে 

প্রকাশিত হয় । প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে উপেক্ত্র- 

কিশোরের পুত্র স্থকুমার রাষের “আবোল-তাঁবোলে”র 

বিখ্যাত আজগ্তবী কবিতাগুলিরও জন্ম এই “সন্দেশে'র 
পাতাতেই। সুকুমার রাঁয় রচিত কয়েকটি আজগুবী 

রচনা! যোগীক্্রনাথের “হিজিবিজি'রও অস্তভক্ত করা 

হয়েছে। 

ফিন্তু *“ছিজিবিজি” প্রকাশে অনেক পূর্বেই 

ষোগীজনাথ ““হাসিরাশিগতে লিখলেন এই আজগুবী 

কবিতা__“মজার মুন্ধুক” ৷ ইহরেজী [ব005801756 [২11)7163 

সম্বন্ধে বল হয়েছে? এ 00501756 15 70110176 001 001]. 

90817101176 011 105 1168.” অর্থাৎ আজগুবী বচনাকে 

একটু ওলটপালট করে দেখলেই বাস্তব ব্যাপারের সন্ধান 
পাওয়! ষায়। “মজার মুন্ুকএর ক্ষেত্রেও এই কথাই 

সম্ত্য। কবিত'টির আরম্ভ এইরূপ £__ 

“এক যে আছে মজার দেশ, 

সব রষমে ভালো, 

রাতিরেতে বেজায় পোদ, 

দিনে টাদের আলো! !” 

আরলায় মধেয যেমন সবই উপ্টো হয়ে দেখ! দেয়, 

মু্ুক্ষেও ভেমমি সব উল্টো। 

“আকাশ সেথায় সবুজ বন্ধণ, 

গাছেন্স পাস্তা নীল, 

ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা, 

জলের মাঝে চিল!” 

শুধু বর্ণনাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মজার ছবিও আছে। 
এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্তক। যোগীঙ্নাথের 
রচনার আনুষঙ্গিক ছবিগুলি বিভিন্ন আরিষ্টের আকা হলেও 
ওগুলি সম্পূর্ণদূপে তারই নিদেশে আকা হত। সুতরাং 
ওগুলির পরিকল্পনার গেঁরৰ তারই প্রাপ্য। 

মজার মুলুকের পরের অনুচ্ছেদগুলিতে এবং সঙ্গের 

ছবিগুলিতে দেখি, সেই আজবদেশে নেংটি উঁদুর দেখে 

বেড়াল পালায় আর ছেলেরা রসগোল্লা ফেলে ক্যাষ্টর 

অয়েল থায়। এই পংক্তি কটি রচনার কালে যতদূর 
সম্ভব [২০১৫ 31০5/101176 রচিত শিশুকবিতা হ্যমলিনের 

বহুরূপী বাশীওয়ালার গল্পে ইছ্বরের কথা লেখকের মনে 

পড়ে থাকবে ) সেই যে হ্যামেলিনের বিকট এবং আজব 

ইদুর যারা 

$৫০০**0000810 005 6985 2100 11116 11৩ ০8199 

400 010 1৩ 68165 11) 1০6 01:80165+%, 

মনে হয় সেই অদ্ভুত কুকুরজয়ী, বিড়ালমারী ইদুয়গুলে। বা 
তাদের বংশধরেরাই যোগীন্তরনাথের «*মজায় মন্্ুক”এ 

এসেছিল। তাই 

*সেই দেশেতে বেড়াল পালায় 

২টি ইছুর দেখে 7” 

এই মজার দেশে আয়ও কত অন্ভূত অদ্ভূত কাণ্ড হয় 
_ণ্ডা মিঠাই তেতে| বোধ হয় আয় ওষুধ খেতে ভালো! 

লাগে, অন্ধকারকে শাদা দেখায়, আর শাদ! জিনিস কালে! 

মনে হয়। ছবিতে দেখি শিশি শিশি ক্যাষ্টর অয়েল শিষ্বে 

ছেলের! খাঁচ্ছে। আর পরের পতক্তিগুলি হুল £-_.. 

“ছেলেরা সব খেলা ফেলে 

বই মে বসে পড়ে ; 

মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়। 

লোকের পিঠে চান্ডে 1” 



চিক ঘোগীশ্রনাথ 

ভারতীয় লেখকের রচনায় ইংরেজীন্ধ অনুরূপ কোন 

ভাব দেখলেই আমরা খন্ষে দিই যে নিশ্চয়ই দেশী লেখক 

বিদেশী লেখকের নকল করেছেন, কিন্ত “হাসিরাপিশতে 

ঘোগীশ্রনাথের আজগুধী কবিতাটি প্রকাশিত হুবার অনেক 

পরে ইংরেজীতে 060185 01৩1] লিখলেন তার 

/১010081 75000. রাহ্যান কমুযনিজ ম-এর উপর স্তাটায়ার। 

জোন্স নামে এক খামারের মালিকেন্স জানোয়ারেরা 

কিভাবে তাকে খামার থেকে বার করে দিয়ে নিজেরাই 

মালিক হয়ে বসল, এ তারই কাহিনী। কার্লমার্কসের 

উত্তাবিত্ত শ্রেণী:সংঘর্ষের থিওরি এবং শ্রমিক-ধিপ্লব নিয়েই 
এই স্তাটায়ার রচিত। তবুও এ গুরুগস্ভীর পংস্কিগুলি 
যেখানে জন্তরা গাইছে, 

5509০00 01180 1116 089 15 0010416 

15180011517 5051] ৮৪ ০7611101051 

4১0৫ 015 [19100] 26108 ০1 27518104 

91)911 06 01:০৫ 09 0689519 2101)6” 

রস স্থলে “মজার মুন্লুক” এর 

“মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া 
লোকের পিঠে চড়ে” 

এই পংক্তি কটির প্রতিধ্বনি পাই! যোগীন্্রনাথ 

অবশ্য ব্যঙ্গরচর্নীংলেখেন নি। বালকবালিকাদের আমোদের 
খোরাক জোগানই তার উদ্দোশ্ ছিল কিন্তু সহজ ভাষার 
পশ্চাতে গভীর চিস্তাধার।র সন্ধান করতে গেলে মনে হয় 

থে, যাদের আজ আময়! অত্যাচারিত দেখছি, তায় যদি 

কোন দিন মাথা তুলে দাড়াতে পারে, তাহলে তারাও 

মিজের! অত্যাচারীতে পরিণত হবে । এশ্ধু রাজনীতি 
বা সমাজনীতির কথ! নয়, মনস্তত্বর কথা । সকলেই 

জাদেন যে, যে বধূ অত্যাচারী শাশুড়ী, মনদের সঙ্গে 
চোখের জলে ভেসে তর করে, কালক্রমে সেই একদিন 

দারুণ অত্যাচায়ী শাশুড়ীতে পরিণত হয়। তাই ঘোড়া 

যেদিন স্বাধীন হয়ে হাতে ক্ষমত| পাবে, সেদিন সে 

মানুষকে ঘোড়। বানিয়ে তার পিঠে চড়বে। এইখ (নেই 

ঘোগীন্্রনাথের রচনার অনুরূপ চিন্তা পাই /১01/091 লা 

এর পাতায়। 

এরপর “মজার মুল্ধুক” এ দেখি, 
“জিলিপী সে তেড়ে এসে, 

কামড় দিতে চায়; 

কচুরি আনন রসগোল্লা 

ছেলে ধরে খায়!” 

এই পংক্তিকটিতে পূর্বের পংক্তিগুলির অনুরণন দেখি, 

আজ তুমি যাকে খাচ্ছ, সে একদিন তোমাকে থাবে। 
ভক্ত কবি কবীর বলেছেন, 

“মাটি বহৈ কুস্তারকো, তু ক্যা রু'দৈ মেছি। ইক দিন 

এ্ায়স ছোয়েগা, 

মায় রু'দোহংগী তোহি।” 

অর্থাৎ মুত্তিকা কুস্তকারকে বলছে, “আজ তুমি আমাকে 
দলিত-__পিষ্ট করছ, কিন্ত এমন একদিন আসবে যখন 

তোমায় দেহটাকেও আমি অমনি করব ।” 

“মজার মুন্তুক”এর পরের পংক্তিগুলি সবই আজগুবী। 

"ঘুড়ির হাতে বাশের লাটাই 

উড়তে থাকে ছেলে ১” 

অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এর মধোও নিহিত অর্থ 

আবিষ্কার কর! যায়। ঘুড়ি ওড়ান বালকের বিশেষ প্রিয় 

খেল৷ কিন্ত কেন বালক এ খেল! এত ভালবাসে? এই 

প্রশ্নের উত্তর পাই সমারসেট মম্ রচিত "76 1105” 
নামক ছোট গল্পে। এ গল্পে এমন একটি লোকের কাহিনী 

বল। হয়েছে যে বাল্যকাল থেকে তার প্রবলপ্রতাপশালিনী 

ম|য়েব পাল্লায় পড়ে কোনরকম স্বাধীনতা ভোগ করতে 

পারে নি। তার মায়ের ভয় ছিল পাছে সে সাধারণ 

ক্লোকের “অসভ” ছেলেপিলের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে 

যায়। তার' সঙ্গতৃষা নিবারণের জন্ত তার মা তাকে ঘুড়ি 

ওড়ানর নেশা ধরিয়ে দেন। পরে তার এ নেশ! এমন 

আকার ধারণ করে যে এ জন্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ও 



মনোমালিষ্ঠ হয়। সে মনোমালিস্ত এমন চরমে, শঠে ঘে 
শেষ পর্যপ্ত তাই নিয়ে মামল! হয়। ফলে সে কারাবরগ 
করতে বাধ্য হয়। মমেয় গল্পের নায়ক হারবার্ট সানবেরির 

ঘুড়ি ওড়ানর বাত্তিকের সমর্থনে লেখক বলেছেন যে, সে 

নিজেয় অজান্তে ঘুড়ির সঙ্গে আপন সন্বাকে একীভূত 
করেছিল এবং ঘুড়ি যখন নীল আকাশের অসীম নীলিমাক় 
ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াত, হারবার্টও তখন তার বাস্তবজীবনের 

সীমাবদ্ধতা ভূলে গিয়ে অনস্ত আকাশে স্বচ্ছদ্দগতির আনন্দ 
উপভোগ করত। “মজার মুলুক"এর 'ষে ছেলেটি ঘুড়ির 
হৃতোয় বাধা আকাশে উড়ছে, তার ছবি দেখে এবং 

মানসিক অবস্থ৷ কল্পনা করে খোকাবাবুও নিশ্চয়ই এ 

হারবার্টের মতই মেখলোকে স্বচ্ছন্দ বিহারের কম্পন! করে 

আনন্দে অধীর হবে| 

ইহ্রের বেরাল মার। ব্যাপারটাকে সঘ আজগুবী 

ছড়াতেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । এমন কি, বাংলার 

ছড়া রচয়িত্রী কোন্ শাশ্বতকালের ঠান্দির কর্ননায়ও এই 
চিত্রই ধরা পড়েছিল। তিনি বল্পেন, 

“ওরে ও নটে শাক, 
তোর দেশে কি এই বিচার__ 

ইদুর বেরালে ধরে খায়!” 

কিন্ত ইংরেজ কবি বোধহয় পুরুষ ছিলেন। তাই 
ঠান্দির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি পেরে ওঠেন নি। ইঁছুরকে 
দিয়ে বেবাল খাইয়েই এই করনাপ্রবণ মহিলাটির তুপ্তি হয় 

লি। এরপর তিনি ছড়া কাটলেন, 

“স্তন গে! মা! ভগবতী 

ছাগলে গিলেছে হাতী, 

পু'টি মাছ তানপুর| বাজায় 1” 

সুতরাং যোগীগ্রনাথের ছড়ায় শুধু সাগরপাখের 
প্রভাবই নেই, পরীবাংলার শাশ্বতকালের এ গুণগুণ 
ধবনিটুকুরও প্রতিধ্বনি আছে। 

পৃথিবীতে অর্থ(ৎ বাস্তব জগতে যা কিছু প্রতিনিয়ত, 

, দষটছে, ঠিক তুর ধিপনীত ছবিটি দেখিয়েই “মজার মুন্তুক* 

এব আজগুবী চিত্রটি রচিত'হয়েছে। অবিষ্কল এ ভাবেরই 
ছায়া দেখি, “ছিজিবিজি”্র **উপ্টা বুঝ লি রাম” অথবা 
“ছড় ও ছবিগর *ছেলে ও বুড়ো” কবিতায়। *উপ্টা 
বুঝলি রাম” কবিতাটি এইক্বপ'ঃ-_ 

“উপ্টা বুঝলি রাম-_আরে 
উপ্টা বুঝ লি পাম! 

ক'কে করলি সওয়ার, আর 

কাত মুখে লাগাম| 

কেউ বা বসে লুটছে মজা 
ভাবছে কি আরাম। 

আর টানতে গাড়ী দরদরিয়ে 

ঝরছে কারে! ঘাম।” 

ছবিতে দেখ| যাচ্ছে, ঘোড়ারা জামাকাপড় পরে ছাতা 
মাথায় দিয়ে ফিটন গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, আব 
ছুটি ছোট ছোট ছেলে ঘোড়ায় স্থলাভিষিক্ত হয়ে গাড়ী 
টানছে। বলা বাহুল্য গাড়োয়ানটিও এক্ষেত্রে খে(ড]। 
“মজার মুজুক”-এর মতই এ কবিত! পড়লে 40108] 
2৪10) এর কথাও ম্মরণ হয়। ্ 

“ছড়া 'ও ছবি”র “ছেলে ও বুড়ো” অবস্তা সহজ 

সরলভাবে রচিত | সঙ্গের চিত্র ছৃ'খানি না থাকলে এক 

ভাবের থেকে এটিকে আজগুবী কবিত! বলে মনে হয় না। 

“ছেলেরা সব ঘুমিয়ে আছে-_ 

মুখে চুষি কাঠি 1” 

এই পংক্তিটির সঙ্গে কতকগুলি দুগ্ধের চুষিকাঠি মুখে দিয়ে 

শুয়ে থাকার.ছবি দেখি। এরপর আর একটিষাত্র পংক্কি 

আছে, 

“*বুড়েরা সব খেলছে পাশা-_. 

চশম] নাকে আটি।” 

৯ এই পংক্তিটির সঙ্গের চিত্রে দেখি কয়েকটি বালক তাকিয়া 

ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে পাশা 

খেলছে। এক্ষেত্রে রবীশ্রনাথের “ইচ্ছাপূরণ” টি স্মরণ 
করা যেতে পান্বে। 



৪ . ঘোগীজনাথ 

হয়। সেগরের দায়ক ঘেকে, ত| বল! কঠিন। বৃদ্ধ 

পিতা গুবলচজ ও ধালক পুত্র দুশীলচজ্ঞ-_চুটিমাত্র চত্বর 

আছে গল্পটিতে। সুবলচঞ্জ শৈশবে যথাযথভাবে লেখাপড়! 

ন! করার জন্ত অন্ৃতপ্ু হয়ে ভাবছিলেন যে, দি শৈশব 

ফিরে পাওয়! যায় তিনি আর সময় নষ্ট করবেন না। তার 

পুপ্ত ভাবছিল যে পিতার মত বয়স্ক হলে বয়স্কদের শাসনের 

ছাত থেকে নিস্তার পাওয়া! যায়। সেই সময় ইচ্ছাঠাকরুণ 

সেখান দিগ্সে যাচ্ছিলেন। পিতা ও পুত্রের মনম্কামনা 

জানতে পেয়ে তিনি উভয়কে (অবশ তাদের অজাস্তে) বর 

দিলেন। পরের দিন সকাণে উঠে পুত্র পিতার বয়সী ও 

পিত| পুত্রের বয়সী হলেন। এর ফলে যে হান্তকর 

অবস্থার স্থষ্টি হ'ল, রবীশ্রনাথের গল্পটি তাই নিয়েই রচিত। 

ঘ্বোগীন্রদাথের *ছেলে ও বুড়ো” ভাবও একই । 

অনেক রকম আজগুবী ছড়! আজ পর্যন্ত রচিত 

ছয়েছে। তাক্স মধ্যে কোনটি বা সুকুমার রায়ের “্দাড়ে 
গাড়ে দ্রম দেড়ে দেড়ে গেড়ে” মত ধ্বপিসঞ্জাত, কোনটি 

ধা “হাস খিল সজারু”'র মত দুটি শব্দের কষ্টকল্সিত সন্ধির 

উপ ভিত্তি করে রচিত, কোনটি ব1 মানুষের জগতের 

ঘটনা জন্বজগতে ঘটনায় উপর আধারিত। এ ছাড়াও 

ধখনও বা দেখি, মানুষের অঙ্গপ্রত্ঙ্গ অন্বভাবিক এবং 

অসস্তবরূণে বধিত হুওয়! নিয়ে, আধার কখনও বা 

ম্যাজিকের মত কোন কিছু অনৃথ হয়ে যাওয়া! নিয়ে 
আজগুবী ছড়।। এরকম অনেক আজগুবী ছড়াই 

ঘোগীঞ্জনাথের রচনায় পাওয়! ঘায়। 

১৩৫৮ সালের পৌধ মাসে মাপিক বনুমতীত্তে একট 

র্ন| প্রকাশিত হয়। ভার থেকে একটি অংশ উদ্ধত 

ক্ষয়ছি £-- 

“সাধায়খ গৃহস্থ বাড়ীতেও (তখন) পাঠ্যেতর বইয়ের 

আমদানী ছিল না 'বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের 

একমাত্র পদ্মিবেপকখছিলেন-যোগীজনাথ সরকার মহাশয়। 

বাংলাদেশের এইকালের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা 

দিয়াছেন, ভাহারা বড় হইয়া বিশ্যৃতিপরায়ণ না হইলে 
হার লামে উচ্চতম স্মৃতিত্তত্ত ধাংলদেশের কোথাও না 
কোথাও নিশ্চয়ই নিমিত হইত। 

“আমর! প্রায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের 
অভিঘানে বাহির হইতাম যোগীম্ নাথ সরকারের সন্কপিত 

কি একখানি বই সংগৃহীত হইল । গোড়া! হইতে বিমুগ্ধ মন 
লইয়া পড়িতে পাড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি 
হইতে এক অজ্ঞাত রহম্তলোকে উত্তীর্ণ হইলাম ।” 

সনচনাটি একটি আত্মম্মৃতি। লেখক ্রীসজনীকান্ত 
দাস। যে বইটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি 

যোগীঙ্গনাথের “ছবি ও গল্প'। এ আত্মশ্মতিতেই তিনি 
আরও লিখেছেন, «যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট জামার 
--তথ] সেকালের ছেলেমেয়েদের খণের পরিমাণের কথা 

পিখিয়া শেষ করিতে পারিব ন11...শিশু সমানে বস- 

ভগীরথ হইলেন যোগীন্ত্রনাথ সরকাম্ব।” 

এক দুর্ঘভতর সৌভাগের বশে এক সময় তার অতি 
নিকটে এসেছি, দেখেছি তার হিমালয়ের মত ব্যক্তিত্ব, 
সমুদ্রের মত হৃদয়ের গভীরতা, ঝর্ণাধারার মত রসের 
ফোয়ারা আর সেই রসমধুধার|য় সরান করেছি। নিজের 
বাল্যকলের কথা, যৌবনের কথা কি সরস করেই না 
বর্ণনা করতেন। ভর মধ্যে কিছু কিছু এখনও মনে পড়ে । 

শুনেছি ১২৭৩ সালের ১২ই কাতিক, ব্ববিবার, রাত্রি 

১২*৩* মিনিটের সময়, ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর 

গ্রামে তর মাতুলালয়ে দাদামশায়ের জগ্ম। তার পিতার 

নাম নন্দলাল দেব-সরকার | মাতার নাম থাকমণি দেবী । 

দেব-সরকারদের আদি পুরুষের বসন্তি ছিল বর্তমান 

পূর্ব পরারিস্থানের যশেহরে । এই পরিবারের বিভিন্ন 
শাখা নান! জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নান! ক্ষেত্রে যশখী 
হন। শোনা যায় আচার্য গুরুল্লচ্জ বায়, উপেশ্রকিশোর 
ঝবায়চৌধুরী এবং শোভ|বাজারের রাজ! নব দেব মছাশয় 
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সকলেই এই ধংশের বিভিন্ন শাখাসৃত। ঘশোহত 
খোন্ক এই বংশের একটি শাখা পঞ্চগ্রামে চলে আসেন। 

তখন পর্যন্ত সয়কারের| “দেব পদধীই পিখতেন। এবং 

শোভাবাজ|রের রাজবাড়ীর পূর্বপুরুষের]! ও ৬ নন্দলাল 

সরকার মহাশয়ের পূর্বপুরুষের৷ একতেই ছিলেন। এই 

ঘংশের নবরুষণ দেব মহাশয় পঞ্চ গ্রাম থেকে শোভাবাজারে 
এসে জমিদার হয়ে বসেন এবং শোভাবাজাবের বিখ্য।ত 

বাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। বংশের আর একটি শাখা 
পঞ্চগ্রাম থেকে অন্য একটি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন 
করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রামটির নাম জানতে পারি নি। 

এই গ্রাম থেকেই তারা ২৪ পরগণার ত্রিতাড়ায় যান। 

গ্রামের ব্রিতাড়! নামটি লোকের মুখে মুখে “লাতড়া”য 

রূপান্তরিত হয়। স্ভাতড়ায় বাসকালে এই বংশের 
সীতানাথ দেবের পুন্র শ্রামস্ন্দরই প্রথম সরকার পদবী 
লিখতে আরম্ভ করেন।, তার তিন-চার পুরুষ পরে 

ঘোগীশ্ত্রনাথের পিতা নন্দলাল সরকারের জন্ম । 

যোগীশ্রনাথ ছিলেন নন্দলালের অষ্টম সম্তান। 

নন্দলালের প্রথম! কন্ঠঠর পর জোষ্ঠ পুর অবিনাশচস্ত্র, তার 

, পর চিকিৎসাজগতে স্ুবিখ্যাত স্তার নীলবতন, তার পর 

'উপেক্ষনাথ ও উপেশ্্রন:খের পর যোগীশ্তরনাথ। 

শোনা যায় ১৮৬৪ সালে আশ্বিন মাসের একবার প্রবল 

ঝড়ে ও বন্যায় নন্দলালের নিতাড়ার ঘর্বাড়ী ভূমিসাৎ হয় 
এবং সাত বৎসরের বালক অবিনাশচশ্্র, তিন বৎসরের 

বালক নীলরতন ও ক্ষুদ্র শিশু উপেক্ত্রনাথ প্রড়তিকে নিয়ে 

পরিবারে নন্দলাল জয়নগর গ্রামে আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় 

নিতে বাধ্য হন। জয়নগরে ছিল নন্দলালের মাতুলালয় 

এবং শ্বশুরালয়। সুতরাং তিনি জয়নগরেই বাস করতে 

খাকেন। এইনপে জয়নগণ্ধে অবস্থান কালেই মাতুলালয়ে 

যোগীন্ত্রনাথের জন্ম হয়। তারপর ভার শৈশব কেটেছে 
'জয়নগয়ের “ধেনুচর মাঠে” আর “সারাদিন পাখী ডাক 

ইাক্সায় টাক! পল্লীবাটে |” মুক্ত প্রক্কতির উদার অঙ্গনে 

নীল আকাশের চন্্রাপের তলে অস্তান্্ পনীবালকদের 
সঙ্গে নাল! বাল্যচপলরতার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন 

যোগীঞ্জনাথ। তীর বাল্যকালের বিষয়.ভিনি যেসব গন্স 
বলতেন, তার মধ্যে ভার ।পতামহীর কথাই সধাপেক্ষ। 

উল্লেখযোগয। ঘোগীন্ত্রপাথ যখন নিতান্ত শি তখন 
তিনি একব।র খাট থেকে মাটতে পড়ে যান এবং অনেক 

কষ্টে সেবার তার জীবনরক্ষা হয়। আর একবার সেও 

নিতান্ত শৈশবেই--তাকে ঘরে শুইয়ে, রেখে ডর 

পিতামধী পুকুর থেকে) জল আনতে গেছেন। তার মা 
তখন কোথায় ছিলেন জাশি না। ইতিমধ্যে বৃষ্টি এল 

এবং ঘরের চালের মধ্য পিয়ে চু য়ে সেই জন শিশুর বক্ষে 
পড়তে তিনি অস্সস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক কষ্টে সেবার 
তার জীবনরক্ষা হয়েছিল। 

্রীড়ার সুত্রে তার] গ্রামের সীখানা ছাড়িয়ে 'বহদুৰে 
চলে যেতেন এবং কখনও বা অস্তের গাছে, কখনও বা! বনে 
আম জাম, কাঠাল পেড় খেতেন। নীতিবিদ্ একে চা 

বলতে চান বলুন কিন্তু এ বালকের তক্কে চুি.রলে 

ভাবতে পারতেন না। শরওচঞ্জের “রামের স্বদতি*্তে 

ম্বাম যেমন *চোর” অপবাদ শুন অবাক হয়ে তার 

বৌদিকে বলেছিল, “একটু তো! মোটে, নিয়েছি। ওকে 
কি চুরি করা বলে?” এ বাপকদেরও আম. কাঠ পের 

সম্বন্ধে, প্রশ্ন করলে হয়তো সেই উত্তরই পাওয়া য়েত। 

মানুষের জীবনে কোন শিক্ষাই বৃথা যায় না। শৈশবে 
এমনি অকাতরে পরের জিনিষফে নিজের বলে.ভাবতে 

. পেরেছিলেন বলেই উত্তরজীবনে যে/গীজ্রনাথ কাস্ত'নিজের 
বলেকোন জিশিস রাখতে শেখেন নি। তার ঘা কিছু 
ছিল, সবই দশজনের জন্য । তাই বোধহয় আজ দেখছি, 
তার রচনার -উপৰ থেকেও যেন ব্যক্তিত্ব অধিক|র লুখু হয়ে 

গিয়ে তা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। একথার 

অর্থ অবশ্য এমন নয় যে তার রচনাগুণ্লকে যে কেউ গিজের 

ন[মে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করতে পাঝে। বাজারে তয় 

পুস্তকের এমন ছুই একটি নকল দেখেছি, ঘ! চুরির 

নামান্তর 1 এই গত কার্ষেণ স্বপক্ষে ওকান্তি' করা 
বাতুলসা। আমার বক্তব]) এই যে বাংলার ঘরে খবে ভার 

ছড়াগুলি আবৃতি করা হয়ে থাকে-ধারা আবৃত্তি .কৰ্েন, 



. 

তর! ঘে সব সময় লেখকেন নাম জানেন, তাও নয়। 

আবার রবীশ্রনাথের “পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য” বা 

দ্বিজেজ্লাল রায়ের “কী বিচিত্র এই দেশ"এর মত যোগীঙ্তা- 

নাথের *ছারাধনেয়্ দশটি ছেলে”-_-এই বাক্যটি আজ 

কিন্বদস্তীতে পরিণত হয়েছে। 

বণপরিচয়ের শুবোধ বালক গোপালের সঙ্গে বালক 

ঘোগীম্তরনাথ বা তার অগ্রজদের তুলনা করবার কোনও 

সুযোগই আমরা! তাদের কাহিনী থেকে পাই না। নানা- 
রকম মজার মজার ক্রীড়া উত্তাবন এবং অন্যকে উত্যক্ত 

করে ছৃষ্টামী করতে ৰালক যোগীম্ত্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন? 

আবাম গ্রামের মধ্যে দুষ্ট বালকদের দলও ছিল একাধিক 

এবং তীর! সকলেই ত'কে নিজেদের দলভুক্ত করতে চাইত 
কিন্তু সহজে “ভবী ভুলতেন ন1।” তার প্রিয় খাছ ছিল 
কচুস্ি। গ্রামের ছেলের! তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিত 

অর্থাৎ তাকে নিজেদের দলে টানবার জন্ত কচুরি খাওয়াবার 
প্রলোভন দেখাত। একবার এইরকমভাবে দু'দল বালকই 
তাকে দলে টানবার আগ্রহে ক্রমাগত কচুরির সংখ্যা 

বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যস্ত ঘে দল সর্বাপেক্ষা অধিক 

কচরি “ঘুষ” দিতে রাজী হুল, তাদের পয়সায় ৩২টি কচুরি 
থেয়ে এই পেটুক বালক তাদের সঙ্গে “গুগ্ামী” করতে 

যেতে রাজা হতেন। 

আমর] যখন দাদামশায়কে দেখেছি, তখন তিনি বৃদ্ধ, 

অথর্ব, জরাগ্রস্ত। তবে তাঁর মুখেই তার বালা ও 

যৌবনের খাবার ক্ষমতার যে গল্প শুনেছি, তা একাধাৰে 
কৌতুকাবন্থ এবং আজকের যুগের পক্ষে প্রায় অবিশ্বন্ত। 
শুনেছি জয়নণরের মাঠেঘার্টে এবং পাড়ায় পাড়ায় 

দৌন্াাত্য করে বেড়ানর সময় কখনও কখনও একটি বড় 

কাঠাল খেয়ে তিনি অনয়াসেই হজম করতেন। যখন 

তিনি যুবক এবং যতদুর সম্ভব তীদে পরিবার 
কলকাতা'বাসী, তখন পুরে! একটি গঙ্গার ইলিশ মাছ ভাজা 

জলখাবার হিসাবে তিনি প্খিয়ে ফেলতেন। এই সময় 

একবার নাকি তার বড়বৌদি অর্থাৎ অধিনাশচজ্জ সরকারের 

খোগীজমাখ 

পড়্ী রাক্নাঘরের ' মধে) বুল কটি সেঁকছিলেন এবং যুবক 
ঘোগীন্্রনাথ সেইখানে ধসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে 
৩০1৩২ থানা হাতে-রুটি খেয়ে ফেলেন। আমরা যখন 

ভাকে দেখেছি, তখন তিনি অত্যন্ত মিতাহারী কিন্তু 

তখনও তিনি লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নিজে না খেতে জানলে 

কেউ খাওয়াতেও শেখে না। তেমনই নিজে রসিক না 

হলে, ধার কল্পে রস পরিবেশন ক্করাও সম্ভব না। তার 

মত রসিক পুরুষ আজকেয় দিনে সচরাচর দেখতে পাওয়। 

যায় না। 

আমর! যখন্গ নিতাস্তই শিশু, দাদামশায়ের গিরিডির 

বাড়ী গোলকুঠীর সামনে লিয়ে তার এক বন্ধুকন্তা 

শাস্তিমাসী স্কুল যেতেন। এ পরিবারের সঙ্গে মামার 
বাড়ীর পরিবান্ের খুবই ঘনিষ্টত! ছিল। শাস্তিমাসী রোজ 
ধিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার পথে গোলকুঠীতে একবার 

করে আসতেন। একদিন দাদুর নিদেশে এক কাঠের 
ময়দামাথা বারকোষকে পিরিচ, একটি পেতলের গামলাকে 

পেয়াল! ও একটি প্রমাণ সাইজের হাতাকে চামচ বানিয়ে 
শাস্তিমাসীকে চা! খেতে দেওয়া হছল। অবশ্ত গামল।টিতে 

সত্যি চা ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ এক গামলা চা 

দিলে ভাতে তার স্সান হয়ে যেত। যাই হোক, সেদিন 

এই ব্যাপার নিয়ে যে হাসির ছল্লোড় উঠেছিল, তা আজও 

মনে পড়ে। 

আরও মনে পড়ছে, দিদিমার কোন এক প্র্রান্তন 

শিক্ষককে দেখিয়ে তিনি আমাদের বলতেন, “জান, ইনি 

আমার 1680161- 11718: আর একটি গল্প আমার 

মার শৈশবের । মা তখন এক ভদ্রলোকের নিকট গান 

শিখতেন। পরে তিমি বিখ্যাত ওস্তাদ হন। সেই জন, 

এই প্রসঙ্গে তার নাম উল্লেখ করলাম না। মাসিক পাঁচ 

টাকাঁর বদলে ভদ্রলোক শ্িষ্কাকে সঙগীত-বিগ্ঠায় পারদণিনী . 

করবার ভার নিয়েছিলেন এবং “বাদল ধার] হুর সার বাজে 

বিদাী সুর”, এই একটি গানই বহুদিন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 



শতবাধিকী ম্বরদী ৪৫ 

শেখাতেন। দাদু এই ঘটনাটি আমাদের নিকট বলে তাই 

নিয়ে কৌতুক করতেন । নিজের দুই হাত পিহনে রেখে 
সুর করে “বাদল ধারা হল সারা”” পর্যস্ত গেয়েই সহস! বাম 
হস্তটি পশ্চাৎ থেকে সামনে এমে কুচকাওয়াজের সময় যে 
দুরে 8005060100৮ বা “সাবধান” বলা হয়ে থাকে, সেই 
সুয়ে বলতেন, “দ[ও পচ টাকা”, আমরা তা শুনে হেসে 
লুটেভাম। 

শুনেছি এক সময়ে দাদামশায়ের মাছ ধক্রবার খুব সথ 
ছিল। তাৰ বন্ধু অধ্যক্ষ সারদরগ্জন রায়ের একটি দৌকান 
ছিল। সেখানে মাছ ধরবার জন্য *চার* বিভ্র হুত। 
সেই চারের একটি কৌতুকাবহ নাম ছিল, «ইধার আঁও।” 

যোগীন্্রনাথ এই কেন! “চার” দিয়ে মাছ না ধরে নিজস্ব 
প্রক্রিয়ায় “চার” তৈরী করে ভার নাম দিলেন, “ণউধর মাং 
যাও” 

তাঁর মৃত্যুর পরে বলীয় সাহিত্য পরিষদ দ্বারা 
আয়োজিত ন্মৃতিসভায় হ্ুুনির্মল বন্জু যোগীন্দ্র-চরিজ্ঞের এই 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেই লিখেছিলেন, “ঘো গীঙ্- 

নাথের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলনা তারা হয়ত 

জানেন না কি রকম সদানন্দ, অমায়িক পুরুষ ছিলেন তিনি। 

হো!সি-খুশি'র লেখক লোকটি যে কি রকম হু।সিখৃশী ছিলেন 
তার খেজ অনেকেই রাখেন না ।” 

ছাটাদত্র বন্ধু 
যোগীক্দ্রনাথ 

শ্রীপতিশ্পাবন বন্দোপাধ্যায় 

কচি কাচ!দের ডেকে 

ছড়া দিয়ে ছবি একে 

ভুমিই বসিয়েছিলে 

পড়ার খেলায়; 

হাসি আর খুসি দিয়ে 
. পসরা সাজিয়ে নিয়ে 

কিশোর সাহিত্যের 

গ্রাভাত বেলায় 

ছোটদের দেখা, শোনা, 

স্ব ও কল্পন।, 

ভাদের মনের মতো 

সুমধুর বুলি 

সহজ কথায় তার 

রূপ দিয়ে মজাদার 

শিশুর মনের দ্বার 

দিয়ে গেছে! খুলি। 
শিশুর. মনকে গড়! 

হড়া ও ছবিতে ভর! 

"ছাসিখুসি'-তেই তুমি 

চির ম্মরণীয় 

আরও যত দান ভব 

অপূর্ব অভিনব.। 

ছোটোদের প্রিয় বন্ধু 

ভূমি বন্বণীয় | 



শিশু- -স্্ধদ যোগীক্্রনাথ 
কিরণকুমার বায় 

আগুঘরত্কদের অফিস-কাচারী, লাতলোকসান, স্বার্থহন্ব, 

দায়-দায়িত্বের জগৎ থেকে একেবারে আলাদ। সম্পূর্ণ ভিন্ন 

জগৎ শিশুদের ৷ মিনি বেড়ালের মা শব্দ সেখানে হাসির 

উৎস, কুকুর হানার মিটিমিটি চাউনি কৌতুকের ভাণ্ডার, 
সেখানে সম্বল পবিত্রতা আর অফুরস্ত বিম্ময়। বড়দের 

সেখানে যেতে গেলে গুরুগন্ভীল্ম চালটা ফেলে যেতে হুবেঃ 

সেখানে ছোটদের রঙ্গে মিজেদের মন রাঙাতে হবে । সেটি 

সুলভ নয় বলেই সার্থক শিশু-সাহিত্য পনচয়িতা সব দেশেই 

দুর্গত | যোগীশ্রনাথ সরকার ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষ ; 
তদুপরি তিনি আরেকটি বিরল সম্মানের অধিকারী । 
বাংল! ভাষায় তিনি শিশুরঞ্জন সাহিত্যের পথিকৃৎ শুধু 
রূপকাধ হিসেষে নয়, সম্প্রচারক হিসেবেও। 

কম্পেফটি সামান্ত রূপরেখায় পরিচয় দিতে গেলে 
সম্ভবত বলতে হবে £ বাংল! শিশু-সাহিত্যের জনক স্কুল 

বুক সোসাইটী ও বিদ্যাসাগষ ; পথিরুৎ যোগীন্ত্রনাথ ; অষ্টা 
রবীজনাথ, উপেশ্রকিশোর, ম্কুমার মায় দক্ষিণীরগ্রী 

প্রভৃতি । আধুনিক যুগ পুষ্টির কাল। 

দেড়শ বছর আগে কলকাতা স্কুল বুক সোলাইটী প্রকাশ 
করেন “নীতিকথা” (১৮১৮)। বাংল! ভাষায় এটি প্রথম 

শিশুসাহিত্য হলেও বড়দের দৃষ্টিকোণ উৎসারিত উপদেশ 
মালার উপরে উঠতে পারেনি বইটি । বিদ্যাসাগর বাংলা 
শিশুসাহিত্যেন জনক। তিনি শিশুর বর্ণ-পরিচয় ও 

ফ্িশোর মনোঞ্জনের বই সর্ব-প্রথম উপহার দিয়েছেন 

বাংল ভাষায় । 

কিন্ত পাঠাপুত্তকেত্ব নীল জগৎ থেকে শিপুগণক্কে 

আনন্দলোফে নিয়ে এসেছেন যোগী্রনাথ সরকান্ব। 

বিগ্ভাসাগর মশায়ের মৃত্যুর ছয় মাস আগে পচিশ বছরেন্ধ 

যুবক যোগীন্ত্রনাথ প্রকাশ করলেন “হাসি ও খেলা” । তার 

প্রথম লেখাটি ছিল “হাসি ও কাক্স।”__হা-হ! সকাল হয়েছে! 

বাঃ কেমন মুন্দর সকাল! হা-হা কিমজা! কি মজা! 

কি মজা! হ-_আবার সকাল হুল কেন? হ'--এখনি 
পড়তে বসতে হবে। হ'-__উ! ও-_-মা--আ আ-_অ। 

তিমটি শিশুর ছু-সারি হাসি এবং কাঙ্নার হুথি দিক্ে 

দুভাগে বিভক্ত হয়ে ছাপা হয়েছিল এই লেখাটি । সান্ব' 

বইটির প1তায় পাতায় অজত্র সুন্দর ছবি। গগ্য পন্ত আম 
ছবি নিয়ে পুরে! বইটি মুদ্রিত। সেকালে এরকম বই 

একেবারে অভিনব। লেখকেন্ব সংশয় ছিল বইটির 

জনপ্রিয়তা! সম্পর্কে । ভূঙ্গিকায় লিখেছিলেন £ “আমাদের 

দেশে বালক-বালিকার্দিগের উপযোগী স্কুল পাঠ্য পুস্তকের 

নিতাস্ত অভাব না থাকিলেও গুহপাঠ্য ও পুরস্থায়- 
প্রনানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না । এই 
অভাব কিয়ৎ পরিমাথে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা: 

প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎস'হ পাইলে শীন্রই “হাসি 
ও গল্প নামে আরও একখানি সচিন্ত গুহপাঠ্য পুস্তক 

গ্রকাশ করিবার ইচ্ছা! রহিল ।” 

অত্যন্ত অল্পকাল মধেই প্রথম সংস্করণ ছু হাজার কপি 

নিঃশেষ হয়ে গেল। উৎসাহিত যোগীন্রনাথ বার করলেন 

এবইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ “ছবি ও গল্প?। 

কাঁবিতা, গল্প, উপন্তাস, ধাধা, বিজ্ঞান ও ভ্ঞানডিত্তিক সরস 

রচনা এবং শিষু মনোরগক অসংখ্য ছবি--বাংল! ভাষায় 

সার্থক শিগ্চ-সাহিত্যের জয়যাত্রা গর হল। ভখলও 



শতবাহিকী শ্রণী ৪৭ 

যোগীশ্রনাথ ছিলেন সিটি স্কুলের শিক্ষক। এবার তিনি 
জীবিকার নাগপাশ ছিন্ন করে জীবনের সাব্বঘ্বতরূপকেই 

প্রাণধারণের অবলম্বন কল্সার অনুপ্রেরণ! পেলেন। 

যোগীজ্রনাথের প্রথম বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ “সাধনা” 
পত্রিকায় (১৮৯৪) মন্তব্য লেখেন £ “বাঙ্গাল! ভাষায় এরপ 

গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্ত যে সকল বই 

আছে তা স্কুলে পড়িবার বই। তাহাতে স্সেছের বা 

সৌন্দর্যের লেশমাত্র মাই। তাহাতে যে পরিমাণ উৎপাড়ন 
হয়, সে পরিমাণে উপকার হয় না।**.আপাততঃ ছেলেদের 

ইচ্ছা পূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা কর! অত্যন্ত আবশ্যক 

হইয়াছে, নতুবা বাঙ্গালী ছেলের মানসিক আনন্দ ও 

্বাস্থ্যান্থশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টি সাধনের অন্ত 

উপায় দেখ| যায় ল।-..যোগীন্ত্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার 

কৃতজ্তাভাজন হইয়াছেন।” 

কয়েক বছর পর যোগীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন “হাসি- 

খুশি গুথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ । অজগর আসছে তেড়ে, 

আমটি আন্মি খাব পেড়ে এবং হারাধনের দশটি ছেলে 

ঘ্োনে পাড়াময় ইত্যাদি সরস ছড়ায় যোগীন্ত্রনাগ শিশুদের 

বর্ণমাল] সংযুক্তবর্ণ ও অস্কের সংখ্যা শেখালেন । আনন্দের 

মধ্য দিয়ে তিনি শিশুদের জ্ঞানের পিড়িতে পৌঁছে দিলেন। 
ছড়ার যাদু আর ছবির মধু মিলে শিশু-জগতের এক নতুন 

যুগ শুরুহল। এরপর অনেক অনুকরণ হয়েছে ; কিন্ত 

ষোগীজ্রনাথ শুধু সাহিত্য-পথিক নন, তিনি এঁতিহ্যের 
শ্ষ্টা। তীর নাম হয়ত জানে না কিন্ত এখনো বাঙালী 

মায়ের! ভারই ছড়া ৬খগুশিয়ে গান করে £ “ধন ধন ধন, 

বাড়িতে ফুলের বন! এ ধন যার ঘরে নেই, তার কিসের 

জীবন।” অথব] £ **আর রে আয় টিয়ে নায়ে ভর! দিয়ে! 

না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তা দেখে ভোদড় নাচে। 
ওরে ভো দড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা |” 

বাংল ভাষায় «ননসেনস রাইমের* শ্রষ্টাও 
যোগীজনাথ। «হাসিরাশি'তে তিনি লিখলেন আজগুবি 
কবিতা-_ “মজার মুলুক। 

এক যে আছে মজার দেশ 

সব রকমে ভালে 

রাস্তিরেতে বেজায় রোদ 

দিনে টাদের অ।লো! 

শুধু মজার ছড়াই নয়, সঙ্গে মজার ছবি। ছেলেদের 
মন মজা তে শুধু কথা নয়, ছবিও যে অভ্যাবগ্তক, এ মন্ত্র 

জ!নতেন যোগীন্্রনাথ। তাই যোগীন্ত্রনাথ মন্ত্মুগ্ধ করতে 
পেরেছিলেন শিশুজগৎকে। 

সেকালে শিশু-সাহিত্যের প্রকাশক হবার মত মনের 

বল ব্যবসায়ীদের প্রায় ছিল না। তাই যোগীন্ত্রনাথ 
নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৯৬) *সিটি বুক সোসাইটী* | 

এই গ্রন্থালয় থেকে তিনি নিজের বই ছাড়াও উপে্্রকিশে।র 

রায় চৌধুরী, দ্বিজেম্রানীথ বন্গ, নবক্ক ভটাঁচার্য, চণ্ডীচরণ 
বন্দেযোপাধ]ায়ঃ কুলদরগ্রন রায়, অন্নুতলাল গুপ্ত, মনোরগ্রীন 

গুহঠাকুরতা প্রভতি তৎকালীন শক্তিশালী শিশু- 

স/হিত্যিকদের বহ্থ গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংল! ভাষায় শিশু 

ও কিশোর মনোরগুক সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রসার করেছেন । 

একাত্তর বছর বেঁচেছিলেন যোগীঙ্নাথ। হাসিখুশি 
সুখে-ছুঃখে সমান তুষ্ট মানুষটি রচনায় যেমন, জীবনেও 
তেমনি ছিলেন শিশু-মনোহর তুহদ। তার জনু'শতবর্ধ 

আজ পূর্ত হল। যুগে যুগে বাঙাণী শিশুর মনোজগতে 
তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন। 



পথিকৃৎ ফ্োগীন্দ্রনাথ সব্রকাত্র 
মোহিত কায 

যোগীজনাথ সরকার পথধিকুৎ। পথিকৃৎ বাংলা 

শিশুসাহ্ছিত্যে এবং শিক্ষাগতে । তিনিই প্রথম ছড়ার 

সাহায্যে ব্পিরিচয়মূলক গ্রন্থ রচনা করেন, তিনিই প্রথম 

শিশু?স্থে চলিত বাংলা ব্যবহার করেন, তিনিই প্রথম 

হোটদেষ জন্কে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাগ্ডান্ব থেকে 

চয়ন করে ছড়! লংকলন করেন, তিনিই প্রথম উ্ণীপক 

সংগীত সংকলন করেন, তিনিই প্রথম সংখ্যা গণন! শিক্ষা 

দেবার জন্ত ছড়া রচনা কষ্ষেন, তিনিই প্রথম “গৃহপাঠ্য ও 

পুরস্ব দ্বগ্রদানযোগট" শিশুগ্রন্থ রচনা করেন, তিনিই প্রথম 

ছোটদেক উপযোগী রাঙায়শ-মহাভারত য়চনা ফণেন, 

তিনিই প্রথম বাস্তবান্গ চিন্তর অক্ষর পরিচয়ের উপায়রূপে 
গাহণ করেন, তিনিই প্রথম জানা দিয়ে অজ নাকে, পরিচিত 

পিয়ে অপস্ধিচিতকে শিক্ষাদানের জন ছোটদের গ্রন্ রচনা 

বরেন এবং ভিনিই প্রথ্থম বন্য ও গৃহপালিত পশ্ত-পন্ষী- 

জীবনত্বর সঙ্গে. ছোটদের নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেন 

তার শিশুচিতজয়ী অক্ষয় গ্রস্ত গুলির মাধাষে। 

খোগীজলাখ সরকার বাংল! সাহিত্যে এক উজ্জল, 

ক্মরণয নাম। বাংল] সাশ্ছিতোে তার অবদান এবং ভূমিকা 

সবিশেষ উল্লেখ্য । তিনি বাংলা শিশুসাছিতো নবযুগের 

এবর্ডকক। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের পর নতুন এক 

হুগের (১৮৯১-১৯১৮) প্রবর্তন করেন যোগীজ্নাথ সরফার। 

একদা ববীশ্রনাথ লিখেছিলেন ; সহজ কথায় লিখতে 

আমায় কহ যে-সহুজ কথায় যায় না লিখ! সহজে ।” 

--যোগীঙ্রনাথ সরকার সহজ কথ! সহজে লিখে এই দুর 

সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন 

আজ থেকে একশো বছর আগে ১২৭৩ সালের ১২ই 

বাতিক ইং ১৮৬৬) চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর- 

মজিলপুর গ্রামে মামার বাড়ীতে যোগীন্ত্রনাথ সরকারে 

জন্ম হুয়। পৈতৃক নিবাস যশোহর। পিতা নন্দলাল 

এবং মাতা থাকমণিয় অষ্টম সন্তান যে।শীজ্বনাথ। 

ফোগীশ্রনাথের অপ কৃতী ভ্রাতা হলেন খ্যাতনামা 

চিকিৎসক ড।ঃ নীলরতন সরকার । 

গ্রাম্যপ্রকৃতি উদার উন্মুক্ত পরিবেশে ছে।টৰেল1 থেকেই 

যোগীঙ্জনাথ ছিলেন কল্পনাপ্রবণ এবং ভাবুক প্রকৃতির | 

সংসারের আধিক অশ্বচ্ছলতাহেতু যুবককাল অবধি ভার 
জীবন খুবই দুঃখে কাটে । কলকাতা সিটি স্থল থেকে 

এন্ট্রান্স্ পাশের পর এই স্কুলেই তিনি শিক্ষকতার পথ 

নেন। এই স্ময় ত্তিনি তৎকালীন কলক।তার জ্ঞানীগুণীদের 

সংম্পর্শে আসেন। তিনি ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করেন। তার 

স্ত্রী গিবিবাল! দেবী আজও জীবিভা আছেন। অলদিমের 
মধ্যেই যোগীক্ানাথ শিক্ষকত। ত্যাগ করে ন্গাধীনভাবে 

বইয়ের ব্যবসা! স্তর করেম। ১৮৯৬ সালে তিনি কলক|তার 

বইপাভার কলেজ ট্রাটে সিটি বুক সোসাইটি নামে গ্রষ্থ- 

প্রকাশনী খোলেন, আজও তা বিদ্যমান । তার হাতের 

লেখা হিল খুব সুম্দর, ঠিনি ছবিও মাকতে পারতেন । 

মাছধরায় ছিল তাঁর অন্ত সখ। শেষজীবনে ভিপি 

অবশাক্গ হয়ে গিরিডিতে কাটান। সেখানেই তিমি 

১৯৩১ সালে পরলোৰকগমন করেন । 

যোগীঙ্গনাথের সাহিত্য জীবনের উন্মেষ হয় ১৮৮৬ 

সালে প্রকাশিত ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকর্চিত 

*“কবিতা-কণিকাঁয়। তখন তিনি বালকমাত্র। তারপর 

একে একে তার কৌতুকক্সিপ্ধ শিশুরচনাগুলি প্রকাশ হতে 
থাকে তৎকালীন শিশু পত্রিকাগুলিতে । ভুবনমোহন রায় 

সম্পাদিত “সাথী' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে তিনি 



শতবাধিকী ম্মরমী 

লিখতেন। এছাড়া তিনি লিখিতেন «সখা ও সাথী, 
'যুকুল” এবং “শিশু” পত্রিকায় । যোগীশ্তরনাথেয় প্রথম 

শিশুগরস্থ “জ্ঞানমুকুর” (১৮৯* সাল)। জানুয়ারী ১৮৯১ 
সালে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ "হাসি ও খেলা প্রকাশিত হুল । 

ত্ববীন্ত্রনাথ সাধনার (ফাল্তন ১৯০১) লিখেছেন £ 

বইথানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্ত। বাংলাভাষায় 

এপ গ্রন্থের বিশেষ অভ্ভাব ছিল। ছেলেদের জল্ক যে 

সকল বই, ভাহাত্তে স্পেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র মাই 
তাহাতে ষে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পদ্ধিমাণে উপকার 

হয় না। *** আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপৃক ঘরে 

পড়িবাধ বই রচনা! কর! অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে নতুবা 

বাঙালী ছেলের মাৰসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের 

এবং বুদ্ধিবূত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় 
না। হাঁসি ও খেল! বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু 
শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন 

হুইয়াছেন।” বামেক্্রস্ুন্দর ভ্রিবে দীলিখলেন £ “বাংলাতে 
এক্জপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। যে৷গীন্দ্রবাবু বাঙ্গালীর 
মধ্য এক্ষেত্রে সর্দ প্রথম পথপ্রদর্শক ।' স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি 

লিখলেন £ “এরপ পুস্তক বাংল! ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত 

হইল ষেগীক্্রবাবু অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই 

--: 0 : 

পত্রমপুরুষ 
শ্রীস্ধাংশু 

শিশু মনের পরম পুরুষ 
হে যোগি, যোগীন্ত্রনাথ, 

কাব্য-নুধায় মধুর ছন্দে 
করেছে! যে আলোকপাত 

সেই আলোকের দীন্তি গ্রভায় 
পিক্ত করি শিশুমন, 

কাব্য তোমার অমর হুলে। 
তুগ্ম হ'লে চিরস্তন || 

শতেক বর্ষ পার হলে! আজ 
কমেনি মে।গীন্্র-গ্রীতি, 

৪৯ 

নৃতন বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন । আচার্য 
প্রফুল্লচন্ত্র বায় লিখলেন £ 'বাঙ্গালীর ঘরে তরে এই বই 
স্বাম পাইযে | 

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ প্রকাশিত হয় ভার যুগাস্তকায়ী 

গ্রন্থ “হাসিখুসি' ১ম)। আজ অবধি এই গ্রন্থেক্ষ ১৪টি 
২ক্করণ হয়েছে। 

যোগীশ্রনাথ বাংলা লোকস|হিত্যের ভাণ্ডার থেকে 
সঘত্বে সংগ্রহ করে 'খুকুমণিক় ছড়া” বের করেন (১৩৬)। 
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গজনিত ম্বদেশী আন্দোলনের 

পটডুখিকাঁয় প্রক।শিত হয় তার সংকালত দেশাত্মবোধক 
উদ্দীপক সংগীত সংগ্রহ “বন্দেমাতরম” (৫-৯-১৯০৫)। 
ভুমিকা লিখে দেন সথার।ম গণেশ দেউসকর। 

যোগীশ্ত্রনাথথ রচিত শিশুগ্রন্থের সংখ্যা ৩?। আজ 

অবধি তার গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং 

ভবিষ্যতেও হবে। তার গ্রপ্থ বিলুপ্ত হবার নয়। তাই 

যোগীশ্তরনাথ কালজয়ী এবং বুগ-বুগাস্তের জনপ্রিয় শিশু- 
সহিত্যিক । 

(ঘাগীল্দ্র 
চৌধুরী 

কচি মনের জীবন-থাতায় 
আজে ভোমার পবিচিতি। 

হাস্তে-লাস্তে ছন্দে- গানে 

স্বর আর মধুরতায়, 
দামাল ছেলে আজে ডোবে 

“হাসিখুসি'র পাতায় পাতায়। 
তোষার স্মৃতি স্মরণ করি 

ৰরণ করি বারংবার, 
শিশু মনের দরদী বন্ধু, 

“লহ মবীনের নমস্কার ॥ 



গিগু-সাহিত্যেব্র তীথঙ্কর্র ঘোণীল্দ্রনাথ 
ভীনিখিল রঞ্জন রায় 

পৃষ্থিষীর বিভিন্ন ভাষায় তথাকথিত শিশু-সাহিত্যের 

শরষ্টা ছিসেবে ধীরা অক্ষয় খ্যাতি অজ্ন করে গেছেন 

“ছাপি-খুশির” রচয়িতা যোগীশ্রনাথ সরকার নিঃসন্দেহে 
তাদের অন্যতম । “'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি 

আমি খাব পেড়ে, ইছুয ছানা ভয়ে মবে, ঈগল গাথি পাছে 

ধরে” ইত্যাদি ছড়াগুলি আজ কতদ্দিন ধরেই না লক্ষ লক্ষ 

অন্ফুট-বোল বাঙালী শিশুকে ছন্দের দোলায় দুলিয়ে অক্ষর 

বিগ্ঠা তথা সাহিত্য-পা্টেম প্রথম দীক্ষা দিয়েছে। 

অগণিত বাঙালী ছেলেমেষের হাতেখড়ি হয়েছে 

যোগীনবাবুর “হাসি-খুশির” সাহায্যে । কেবলমাত্র 

জন-বল্পভতার তৌলে পরিমাপ করলেও যোগীনযাবুর 

“হাসি-খুশির”__“কাকাতুদ্বার মাথার ঝুঁঠি, খেঁকশিয়ালী 
পালায় ছুটি” আব মদন মোহন তর্কালঙ্কারেক্ “পাখি সব 

করে র ন্বাতি পোহাইল”-_ বোধ হয় বাংলা] ভাষায় 

সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচারিত ছড়া। ইত্রাজী ভাষায় 

07565 7২119116$ 2170 11011909155 আছে প্রচুর । 

ইংরাজী সারা বিশ্বেব ভাষা, তাই অসংখ্য ছেলেভলানো 

ইংবাঁজী ছড়া পৃথিবীর নানা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে 

সমাদূত। 

যোগীনবাবুর “হাপি-খুশি””, “হাসিরা শি”, “র।ঙাছবি? 

“হিজিবিজি” ইত্যাদি ছড়ার বই আর বনেজঙ্গলে, পশুপক্ষী 
জীবজস্ত ইত্যাদি স্বখপাঠ্য বচনাগুলিও যতদিন বাংলাভাষ। 

থাকবে ততদ্দিনই পাঠকের চিন্তবিনোদন করবে । আমরা 

তথ।কথিত শিশু সাহিত্য” কথ টা ব্যবহার করি-__-একট! 

বিশেষ কারণে । সাহি/তার একটা মামুলী শ্রেণা বিভাগে 

আমর! এক শ্রেণীর সঠিতাকে শিশু-সাছিত্য আখা। দিয়ে 

থাকি। কিন্তু এই আখ্যাটা কতদূর মুক্তিসিদ্ধ ত: বিচার 

করা যেতে পান্ে। প্ররুন্ত পক্ষে শিশু-সাহিত্য কথাটা 
কিছুটা ভ্রাস্তিযূলক। প্রথম্ঃ শিশু সাহিত্যের শষ্টা শিশু 
নয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই ভথাকথিত শিশু-সাহিত্যেন্ 

শর্ট! বিষ্ভাসাগর, বৰীর্নাথ, উপেম্্রকিশোর, হোগীন্তরনাথ 
প্রমুখ সকলে পক্সিণত বয়সেই শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন জগদিখ্যাত কিশোর-গ্রস্থ “রবিনসন ক্রুসে।” 

লিখেছিলেন গ্ানিয়েল ডিকো যখন ভাব বয়স ষাট পেরিয়ে 

গেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধযে নেওয়! যায় যে যদি 

কোন প্রতিভাধর শিশু সাহিত্য রচনায় ব্রত্তী হয় তবে সে 
নিশ্চয়ই শিশু-সাহ্ছিতা রচন! করষে না। সে নিশ্চয়ই চেষ্ট! 

করবে তার শিশুত্বকে জাহির না কবে, সে যে তার “বাবার 

মতই বড়” তারই প্রমাণ দিতে । শিশু ভাবে ষেসেতমস্ত 

বন্ত। তাকে কেউ ছোট মনে করলে শিশু ম্বভাবতই নব 

ও অভিমানহত হয়। কাজেই শিশু দ্বারা শিশু-সাহিত্য 

রচম! আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনের শিশুটা 

কখনে| একেবাবে বুড়িয়ে যায় না। বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই 
পরিৰেশ ও পরিস্থিতির আবরণ-আবজ নার অন্তরালে 

নির্মল শিশু মনটি ঢাকা পড়ে থাকে । মানুষ হয়ে উঠে 

পাক! ও প্রবীন, বিষয়ী ও বস্তৃবাদী। কিন্তু ধিনি তার 

বয়সের আধিক্য সত্বেও অবোধ শিশুমনের সরলতা, মূঢ়তা ও 

আনন্দ প্রবণতা হারিয়ে ফেলেন ন! তিনিই প্রকৃত মন্থাত্ব!। 

প্রোত্বের গাস্তীর্য ও বাধ'কোর স্যবিরতা ভেদ করেও শিশুর 

অকারণ অকৃন্বিম হাসির ঝিলিক জেগে উঠে তার কে, 
মুখমণ্ডলে জাগে আনন্দের আডা। তিনি নিজেকে শিশুর 

সমান মনে করেন। চুলের পাক আর চামড়ার লোলতা 

সত্বেও সে চির-তরুণ বুড়ো মানুষটা পাড়াব সব ছেলে” 

মেয়েদের সমবয়সী । বিষয়কাজের মাকড়সার বিষয়জালে 
বাঞ্ন। চশমাপর! সেই বুড়ো ঠাকুরদা বলেন ঠ-_ 



শন্তবা্থিকী শণী 

“আমার ছুট সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে, 
তোমার কঠে জামার ছুটির মধু বাশি বাজে” | 

কেউ কেউ বলেন যে তারুণ্য হুল মনের একটা বিশেষ 

অবস্থা। বার্ধক্ও তাই। 
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আবার যা সার্থক শিশু-সাহিত্য তা! যেমন শিশুর প্রিয় 

তেমনি বড়োদের কাছেও সমান আদরণীয়। 

পৃথিবীর শিশু-সাহিত্তের বার] চিরম্মরণীয় শ্ষ্টট যেমন 

ডেন্সিশ সাহিত্যের হ্যান্স ক্রিশ্চান হযাগডারসন, “এলিস্-ইন- 
ওয়ার ল্যাণ্ডের” ছন্ননামা লেখক লুই ক্যারলঃ “টম্ 

সোয়েয়ারের” বচয়িতা মার্ক টোয়েন, “পিটার প্যান এও 

ওয়েতীর” লেখক জে, এম্ব্যারী প্রমুখ সাহিত্যে ঘষে অমূল্য 

অবদান কেখে গেছেন তা ফেবল শিশুদের জন্যই নয় 

শিশুদেক্স মা-ধাবাদের জন্তও বটে। তাই সার্থক শিশু- 

সাচ্ছিত্ায এমমি জিনিস-_-য! কি ছোট কি বড়ো সবারই 

প্রিষ্ক। যোগীম্্রনাথের রচনাগুলি সে দিক দিয়েও যে 

সার্থক ও পিদ্ধকাম রচন! সে বিষয়ে কোন তকের অবকাশ 

নেই। তথাকথিত শিশু-সাহিত্যিক বললে যোগীজ্রনাথের 

মহান কীর্তি ও গৌরৰকে যেন ক্ষুন্ন ও খণ্ডিত করা হুয়। 

তিনি এক মহান শিল্পী মহ্হাত্মান রাজা রামমোহন থেকে 

রবীজ্মনাথ অবধি যে সাহিতা-সাধনা ও স্থষ্টির ধার! চলে 

এসেছে, যে সাধমার ফলশ্রুত আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরৰ 
মাতৃসম! বঙ্গভাষার পরিপূর্ণ ফসলের ডালি, _যোগীন্ত্রনাথ 

সেই সাধক গোষ্ঠিরই অন্ততম | 

জন্ম তার ১৮৬৬ সন। ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় যে 

গত শতকের ৬ এর কাছাকাছি সময়টা বাঙালী তথা 

তারতীয়ের জীবনেতিহাসে যেন এক মহা জন্মের 

পুণ্যলগ্ন। একটা সুতপ্ু(খিত জাতির যত জিজ্ঞ।সা, যত 

সমন্তাঃ যত দৈন্ত, যত অভাব, যত দাবি সব কিছুর 

সমাধানের দায়দাঘ্রিত নিয়ে এই সময়টাতে এমন সব 

৫১ 

মানুষ আমাদের মধ্যে এলেন ধাদের নানামুখী চিত্ত! ও কর্ম 
এই অধঃপতিত দেশকে আবার জগৎ সভায় গৌরবের 
আসনে গ্রতিটিত করল। যে বিশেষ কর্ম-ক্ষেত্রটি সা্ছিত্য- 
সাধক যোগীজ্মরনাথ বেছে নিয়েছিলেন, এবং যে সাধনায় 
তার সমুদয় শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োজিত করেছিলেন, তাকে 

কেবল শিশু-সাহিত্য বললে সবটুকু বলা! হয় লা। জাতির 
বৈচিত্রময় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত, হচ্ছেম যোগীন্তর- 
নাথ। জীবনের মহান ব্রত উদযাপনে যোগীজনাথ যে 

পথটি বেছে নিয়েছিলেন ত। হচ্ছে ছোটদের জন্ঠ স্বর কথায়, 

সহজ কথায় ও সুললিত ছন্দে ছড়া রচনা । “ছেলে 

ভূলানে! ছড়া” প্রবন্ধে ত্বয়ং ববী্্রনাথ বলেছেন £ 

তবুষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান”, এই ছড়া 
বাল্যকালে আমার দ্িফট মোহ্মন্ত্রের মতে! ছিল এবং লেই 
মোহ এখনে! আমি ভূলিতে পরি নাই। আমি আমার 

সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট 

বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা! কী। 
বুঝিতে পারিব না, ষ্কেন এত মহাকাব্য থণ্ডকাব্য, এত 

তত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবে এত গ্রাণপণ প্রযস্তঃ 

এত গলদবর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, 
অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকত গ্লোকগুলি 
লোক স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হুইয়৷ আসিতেছে । 
এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।” 

“ভালো করিয়৷ দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন 

আর কিছুই নাই | দেশ কাল শিক্ষ! প্রথা-অন্ুসারে বয়স্ক 
মানবের কত নূত্তন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত 
সহম্ম বৎসর পৃবে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই 
অপরিবর্তণীয় পুরাতন বারম্ব'র মানবের ঘরে শিশু মৃতি 
ধরিয়! জন্ম গ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম সে যেমন 

নবীন, যেমন স্বকুমার, যেমন মূ, যেষন মধুর ছিল আজও 

ঠিক তেমনি আছে। এই নষীন চিরত্ের কারণ এই যে, 

শিশু প্রকৃতির সজন ; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে 

মানুষের নিজরুত রচনা! । তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য ; 
তাহার| মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।” 



€২ 

তাই দৃজ্য় রহস্তময় শিশুর চিতজগতে অনুপ্রবেশ 

করলেন যোগীন্্রাথ ছড়া ও গল্পের সাহায্যে । ববীন্র- 

নাথেরই কথায় পিশুর দেহপুষ্টিত্ জন্ত যেমন চাই দুধ ভাত, 

তেমনি মানগসিক বিকাশের জন্য চাই গল্প। শিশু মনের 

কাছে বাস্তব-অবাস্তবের বোধ নাই। তার অবাধ কল্পনায় 

সবই বাণ্তব, সবই সত্যি। নানা অবাস্তব ও আজগুবি 

করন। কাহিনীর মধ্য দিয়েই শিশুর প্রথম প্রবেশ ঘটে 

রসের মহলে। শিক্ষার তিন মহল-_তত্বের মহল? তথ্যে 

মহল ও রসের মহল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম 

দু'মহুলের প্রাধান্তই বেশী। তত্ব আর তথ্য নিয়েই 

শিক্ষাবিদ্রা ব্যস্ত । নীরস তত্ব আর তথ্যেই শিক্ষার্থীর 

মন হয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত । শিক্ষা জিনিসট। যে একটা 

আনন্দময় ও পরম উপভোগ্য অভিজ্ঞতা সে কথা প্রায় 

আমর বিন্মুত হই। অথচ শিক্ষা-মনন্তত্বের একটা বড় 

কথাই হল এই যে, যে জিনিস আমরা আনন্দের মধ দিয়ে 

শিখি সেই হল পাকা ও প্রক্কত শিক্ষা । 

ঘোগীল্রনাথ পিক্ষা-বিজ্ঞানের এই মূল নীতি অন্নুসরণ 

করে গেছেন তীর অনুপম রচনাবলীতে | যোগীম্্রনাথের 

লেখার যে কয়টি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে তার একটু 

হক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। আবশ্যক। অনেক কথা বললেই 

ভালো করে বলা হুয় না। ভালো করে বঙ্গলেই ভাল বগা 

হয়। শিশুরা একবারে অনেক কথা বুঝতে পারে না, 

গুনতেও চায় না, পড়তেও চায় না। তাদের কাছে যে 

কথ! বলার তা বলতে হবে ভালো করে। যোগীন্দ্রনাথের 

লেখায় অন্নকথায় অনেক কিছু বল|র অতি ম্বন্দর ও 

সার্থক এয়াস দেখা যা । একটি ছবি হাজারো কথার 

সমান। ছবি ও অল্প ছু'চাবটি কথার সাহায্যে যে।গীশ্রনাথ 

শিশু চিত্তজয়ী যে ছড়াগুপি রচনা করেছেন তার তুলনা 

নাই। 

মুখোমুখি ছু'টো! কুমির। মাঝথানে একট! সাপ। 

এই নিয়ে দু'টি তিমটি ছবির সঙ্গে অন্নকথার ছড়া সাজিয়ে 

মোগীজলাথ 

একট চু'তিন পৃষ্ঠার গল্প উপহার দিয়েছেন শিশু- 
পাঠককে | | 

আমি খাব কি তুমি খাবে? 

একটু পরেই দেখতে পাবে। 

ফুিয়ে গেল সব চালাকি, 

লেজটা কেবল একটু বাকি। 
ঞঃ সঃ সঃ কঃ ঈং 

হাস আর দুষ্ট খেকশিয়ালের গল্প £ 

যাছু আজ পালাবে কোথা 

ঘাড়টি আগে ভাঙ্গব তবে চিবিয়ে খাব মাথা 

কি হে সইলন! যে টন, 

উল্টাবাজী খেয়ে শেষে জলেই চিত পটাং। 

এ রকম অজন্ম ছবি-ছড়।র গল্পে যোগীন্তরনাথের লেখ! 

বইগুলি সমদ্ধ। আজকাল হাসি-খুশিব অক্ষম অন্থকরণে 

লিখিত মেল! রংচঙে শিশু-পাঠ্য বই বাজারে প্রচলিত। 

কিন্ত এই অনুকৃত লেখ।গুলির না আছে সুর, না আছে 

ছন্দ না আছে কোন অর্থ-সঙ্গতি। সত্যিকারের 7017 

59156 ৬6156 কিন্তু একেবারে 50086 রহিত নয় | 1০- 

90786 এরও একট। বিশেষ 58756 থাকে । যোগীন্ত্রন[থের 

লেখা ছড়|গুলির কল্পনা যতই অদ্ভুত হোক না কেন, 

প্রত্যেকটিই একটা বিশেষ অর্থ বাচক। 

“এক যে ছিল মজ।র দেশ 

সব রকমে ভালো, 

রাতিত্রতে বেজায় রে।দ 

দিমে চাদের আলো।” 

শিশুর কাছে কোন জিনিসকে উপ্টো করে বললেই 

শিশু তাঁর প্রতিবাদ করবে। যদি তার হাতটাকে বঙ্ৃহ্য 

করে বলি পা, সে তক্ষুণি বলবে “ধ্যেত, তুমি কিচ্ছু জান 

না, তুমি বোক11৮ উপ্টো করে বলে ঠিক জিনিসটাকে 

তার মনে গেঁথে দেওয়াই উপরোক্ত ছড়াটার উদ্দেশ্য । 



শতখািকী শারলী ৪ 

ধায়গুণাকর ভারতচশ্্ম আর গুপুকবি ঈশ্বরচন্দ্র, 

বহু রচন।ই জনপ্রিয়তার প্রপাদগুণে বংলা প্রবচনে পরিণত 

হয়েছে। যেগীমনাথের কিছু কিছু ছড়াও তেমনি আজ 

মুখ মুখ প্রচশিত। “হারাধনের দশটি ছেক্ছে” একের 

পর এক মরে মিয়েও আজ বাংল প্রবচনে পরিণত হয়ে 

অমরতা লাড করেছে। 

শিশুমনকে বুঝা! এবং শিশুর কাছে কি কথ! ষি ভাবে 

বললে শিশু তা আনন্দের সংগে গ্রহণ করৰে যোগীজ্রনাথ 

তা ভালভাবেই জানতেন । এটা তীর সহজাত প্রতিভা । 

এ জিনিস কেন প্রশিক্ষণ ব! পদ্ধতির সাহায্য শেখে যায় 

না। অবোধ শিশুর মনের অবাক্ত কথাটি বুঝতে পার! 
বড় সহজ কথা নয়। যোগীন্ত্রনাথ এ অপাধ্য সাধন 

করেছিচলন। তার রচনাগ্তলি তাই এত সঃজ, স্গাভাবিক 

ও ক্ন্দর। তার স্থজন যেন প্রকৃতির স্থজন! তার এই 

অসামান্ত এতিভার মূল্যায়নে বঙ্গা যায় একটি মাত্র কথা £ 

*যে পারে সে অ.পনি পারে, 

পারে সে ফুল ফেটাতে।”ঃ 

ঘোগীক্দ্রনাথ 
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ভুমি এ্নছিলে শিশুদের মনে 

খুশীর বর্ণাধারা 

ছড়িয়ে হিটিয়ে কথার শ্রাবণ 

আনন্দে মাতোয়ারা । 

তোমার ছড়ায় তরয়ে বেখেছে! 

প্রতিটি শিশুর প্র।ণ 

একশ বহর পার হয়ে গেছে 

তার। অ।জও অব্লান। 

জান “প্রাচী 

তুমি জেগে রবে প্রতিটি শিশুর 
ফুলকচি অন্তরে 

ভুমি বন্দিত অভিনন্দিত 

বাংলার খ্ঘ.র ঘরে। 

মজার দেশের মধু কাহিনী 

কে'ননিন ডুঙ্তব না 

অ।কি হৃদয়ের পর্ণ কুটিরে 

স্মরণের আলপনা । 



“ঘোণীল্রনাথ সন্রকান্র 
লবেন্দু সেন 

ওরে বাবারে গেলাম রে--বলিয়া নিতাই হুঠাৎ 

মহালয়ার দিন চীৎকার করিয়! উঠিয়াছে। কারণ কি 

জানিবার জন্ত সকলে ব্যগ্র হইয়া দৌঁড়িয়া আসিল। 

আসিয়া দেখে নৃতন-জুতা লইয়া নিতাই বিত্রত। চকচকে 
বাণিশ চাছড়া দেখিয়া মোছ্টিত হইয়া! নিতাই চীনের 
দোকানে এক জোড়া জুতা কিনিয়াছেন। ***** । আহলাছে 

নাচিতে নাচিতে বাটিতে আসিয়া...দেখেন মহা-বিভ্র।ট। 

কিছাতেই জত। পায়ে হয় না। কত ধবস্তাধস্তি কিছুতেই 

পায়ে ঢোকে না। শেষে নিরাশপ্রায় হইয়া দাতর্মাত 

খিচাইয়া “লগ্ীছাডা চীনেম্যান' বলিয়া গালি দিতে দিতে 

জুতার মুখটা সজোরে ফাক করিয়া উহার ভিতরে পা-টা 
ঠেলিতে লাগিলেন। হায়! হায় !...অমন খাসা জুতা 

পড় পড় করিয়া ছিড়িয়া গেল।” 

ফেশব সেনের 'বালকবদ্ধু' (১৮৭৮) শিশু-পাক্ষিকের গলপ 

এটি। “বালক বন্ধু' উনবিংশ শতকের প্রথম শিশু-পাক্ষিক 
তো বটেই, সর্বপ্রথম আদর্শ শিশু-পত্রিকাও। ইতিপূর্বে 
বাংল] শিগুসাহ্িতা বলতে যে বিষয়টি বোঝায় তা ঠিক 

ছিলনা] প্রচলিত ছড়া, রূপকথা, উপকথা, ঘুমপাড়ানিগাম, 

ধাধা, ব্রতকথা বা পঞ্চতন্ত্রের ও হিতোপদেশের গল্পগুলি 

হয় লোকফসাহিনোর অন্তর্গত নয় সংস্কৃত থেকে নেওয়! 

নীতি, উপদেশ । ₹স্কুল বুক (সাসাউটি* (১৮১৭) থেকে 

প্রকাশিত একাধিক 'ঠ্র্থে, এবং ১৮১৮র “দিগদর্শনে'র 

সময় থেকে প্রায় অর্ধশত বৎসর পর্যস্ত যে বহু সংখ্যক 

শিশুপাঠা রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয় তাও প্রকৃতপক্ষে শিশু 

সাভাতোর পর্যায়ক্ক্ত নয়। সম্ভবত তার কারণ এ সকল 

্রন্থগুলি মূলত বিদ্যালয়ের পাঁঠাপুস্তক চিল। চার 

পাঠ্যপুস্তক ও শিশু-স'ভিতোর মধো যে বসগত পার্থকা, 

তখনে! তা দুরীভূত হয়মি। শিক্ষার উদ্দেস্ঠমূলক প্রচেষ্টা 
অতিক্রম করে বিমল আনন্দদানোপযোগী শিশু মনোরঞ্নের 

কোন ব্যবস্থা সাহিত্যের জগতে তখনো হযে ওঠেনি । সে 
জন্তে অপেক্ষ! করতে হয়েছিল “বালক বন্ধু” (১৮৭৮) পর্যস্ত। 

“বালক বন্ধু'র পৃষ্ঠাতেই প্রথম “ঝক ঝকে নূতন টাইপে 
ছাপা, বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন আলোচনা, বঝ 

করিয়া একটি সংগ্কত নীতি শ্লোক ও তাহার অর্থ, 

উপদেশাবলী, হেঁয়ালী কবিতা, মজার মজার গল্প, উৎসাহ 

দিবার জন্য বালকদেয় বরচন1 প্রকাশ-__আট পৃষ্ঠার মধ্যে 

মোটামুটি......আনন্দের সমস্ত উপকরণ নৈপুণ্যে সহিত 
সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল 1৮ ' 

যোপীন্তরনাথ তথন বারো বৎসরের বালকমাত্র। 

'বালকবনদ্ধু' সীমাবদ্ধতা সত্বেও শিশুপত্রিকার পথিকৎরূপে 

দেখা না দিলে গ্রমদাচরণের “সখা” (১৮৮৩) জ্ঞানদানদ্দিনী 

দেবীর “বালক? (১৮৮৫), ভুবন মোহন রায়ের “সাথী? 

(১৮৯৩) “সখা” ও সাথী” ৫১৮৯৪) এবং শিবনাথ 

শান্্ীর মুকুল? (১৮৯৫) প্রভৃতি বিখ্যাত 
শিশুপত্রিকা্লি গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ। অথচ 

এই সকল পন্ধিকার মধ্যেই বাংল! শিশু সাহিত্যের বিপুল 
সম্ভাবনার কথা ধবনিত হয়েছে। প্রমদীচরণ সেনেন্স সেই 

“আঃ, ছেডে দাওনা কুকুরচচ্্র মায়ের কাছে যাই, এখন কি 

আর খেলা করার সময় আছে ভাই ?”__কবিতাটি প্রথম 

সখা" (১৮৮৩) পত্রিকার পষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল । 

*পরে যোগীন্রনাথের দ্রাঙাহ্বিগতে (১৮৯৬) সঙ্কলিত 

হয়েছে । ১৮৮৪তে প্রমদাচরণের মৃতার পরে “সাথী"র 

সম্পাদক ভল্নমোহন রায় '১৮৯৪তৈ «সখা! ও সাথী? নাম 

দিয়ে ছুটি পত্রিকা একত্র করে প্রকাশ করতেন। অবিশিশ্র 
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সাথী? (১৮৯৩) পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই (প্রথম সংখ্যার) 

ঘবোগীন্রনাথ এলেন এগিয়ে । ছোট ছোট ভাই যোনেদের 

'সদ্দেছে আহ্বান? জানালেম।_- 

«কোথায় আছ ভাইটি আমার কোথায় আছ ধোন, 
আয় ছুটে আয় শোনরে এসে সাথীর আবাছন।” 

সন্গেহ এ আহ্বান যোগীশ্রনাথের শিশু সাহিত্য-প্রীতির 

পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-স্থ্টির পরিচয় 

পাওয়া যায় আরো পূর্বে, লাত বসব পূর্বে ভিখাক্সিচরণ 

বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের “কবিতা _কণিকা'য় (১৮৮৬)। আন 

নিজের প্রথম রচিত গ্রন্থ “জ্ঞান মুকুল” প্রকাশিত হয় 

১৮৯*তে। *সাথী' পল্রিফাক্ম “জ্ঞান মুকুল” (১৮৯*) 

সম্পর্কে সমালোচনা বেরয়__ 

“সহজ ভাষায় গল্প, নানাবিধ নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথ! 

প্রড়ৃত্তি (এই) পুস্তকে লেখা হইয়াছে এবং বালক- 

বালিকায় মমোবগীনের জগ্ঠ অনেকগুলি অতি জুন্দর 

চিন্ত্রও দেওয়া হুইয়া্ে। বালক বালিকারা ইহাতে 

শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে ।” 

কিন্তু উনবিংশ শতকের অনতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক 

এবং পরবর্তাঁ বাংল! শিশুসাভিত্যোর অলগতম সোগ্য 

কর্ণধায় রূপে ঘিনি বরেণা, তিনি এ "নানাবিধ নীক্ষিকথা? 

“বিজ্ঞানের কথা” আধ বালক বালিকাদের শিক্ষার 

উপকরণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না । *গৃহপাঠাঃ 

এবং “পুরস্কার প্রদান যোগ সচিত্র শিশু সাহিতা রচনায় 

মন দিন তিনি । প্রথিতযশ] চিকিৎসক স্যার নীলরতন 

সয়কারের অনুজ, যোগীন্্রনাথ সরকারেঘ “হাসিও খেলা; 

(১৮৯৯) প্রকাশিত হল। পঁচিশ বৎসরের তরুণ শিশু- 

সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ এর পরেও অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা 

করেছেন, কিন্তু অগ্রজের সাঁফর্লোর ক্ষেত্রের মতো তীর 

নিজেরও সাফলোর দিক একখানি গ্রন্থ রচনাড্ডে 

মোটামুটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল । উন্গবিংশ শতকের শেষ 

পাদে রচিত এই গ্রন্থথানি সম্পর্কে রবীন্্রনুথ 
'লিখেছিলেদ_-! | 

«*বইথানি ছোটছেলেম্দর পড়িবার জন্ত। বাঙ্গালা 

ভাষায় এরপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের 
জন্ত যে সকল বই আছে তাহা ক্কুলে পড়িবার বই; 
তাহাতে স্সেহের বা সৌনর্যের লেশ-মাত্র নাই, 
স্তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পদ্ষিমাণে 

উপকার হয়না ।...ছাসিও খেল!” বইথানি সংকলন 

করিয়া যোগীঙ্র বাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের 

পিতামাতার ক্কতজ্ঞতাভাজন | 

“হাসি ও খেলা", প্রথম হু শিশুসাহিত্য পুস্তকের 
গৌরবে সম্মানিত। একাধিক কারণে গ্রস্থখাঁনি বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিষ্কান্ব ক'রে 

আছে। সর্বমোট ৩৯টি রচনায় সমৃদ্ধ পুস্তকটিতে ম্বচ্ছন্দ 
চলিত ভাষায় ব্যবহার লক্ষিত হয়। শিশুসাহিত্য 

চলিত্ভাষার ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস উপেক্তর কিশোর 

রায়চৌঁধবীর একটি অন্ধবাদ গল্পে প্রথম লক্ষিত হয় 
“সখা? পত্রিকার ১২শ সংখায় “8186158 ০7 বিজটতাভিগ 
গল্পাটির যে অনুবাদ প্রকাশিত হম্ব তাতে উপেন্ত্রকিশোর 

লিখেছেন, _ 

“কিন্তু তাহলে কি হয়, বাবুরা থে লাল রসগোল্লা 

পাতে নিয়েছেন, তার একটুখানি একবার চেটে না 
দেখলে কিচলে? মৌমাছি সেই দিকে গেল। এর 

মধো একটা ছেলে চিৎকার করে বলিল “ওরে! 

মৌমাডিটে ধর! ধর! 
মাছি ভাষিল, বাবগো! ! এই বেল! পালাই।» 

দেখ! যাচ্ছে চলিৎভাষা ব্যবহারের রীতি উপেন্্র- 

কিশোর বচনাতে নির্দিষ্ট হতে পারেনি | «সাধুর মিশ্রণ 

এসে পড়েছে । সেদিক থেকে “হাসি ও খেলা'র “ভুলে! ও 
বাঘা” রচনাঁটিতে যোগীন্্রনাথ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন 

ডা অবিশিশ্র চলিতভাষা। সেখানে “খোকাবা বু... 

লুকিয়ে লুকিয়ে ডলোকে ষারতে” গেছে। “কাদতে 
কাদতে "ছুটে এসে” “বলেছে, ভলো। মেরেছে ।”, এ একই 
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চায় অনায়াসে *মুধীর খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে 

দ্যান” পিঠের উপন্ব শুয়ে পড়েছে |” সমসাময়িক 

জন্তাগ্ঘ শিশু-পহিত্যিকদেন্স গন্ভরচনায় কিন্তু চলিৎভাষার 

ব্যবহার বিরল ছিল। এই “হাদি ও খেলা” পুস্তকেই 

সঙ্কলিত প্রমদাচরণ সেনের “কেরারী পাঁখী+। ঝামব্রহ্গ 

সান্ভালের “জেহী,” উপেন্দ কিশোরের “মজন্ত।লী" প্রভৃতি 

বষচঙাগুলির সাধু ভাষাই তার প্রমাণ । ৃ 

“হাসি ও খেলার মধ্যেই যোগীম্ত্রনাথ প্রথম উপকথা 

সুচজ] করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুদের জন্য রচিত 

“কোন ান রূপকথার পুস্তক আর নেই।_ নেই। সেদিক খ্বেকে “হাসি 

'র 'সাতভাই চম্পা: খেলার 'সাততাই চম্পা” রচনাটি যোগীশ্রনাথের অন্ততম 

মৌলিক অবদাানরূপে ত্বীকার কর! যায়। 

*-_ফুলগুলি দেখিয়া মালীর বড়ই আনন্দ হইল; কিন্ত 

সে যেই হাত বাড়াইয়াছে, অমনি পারুল ফুলটি টাপ! 
ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল,__ 

'সাত ভাই চম্পা জাগরে |? 

চাপাক্বা উত্তর করিল £__ 

«কেন বোন পারুল ডাকলে?” 
- এখনো পাঠককে রূপকথার রসের জ্জগতে তেমনি- 

ভাবেই ডাকে । এখনে “এক যে ছিল রাজা ভার সাত 

রাণী।” শুনলেই বড় বড় চোখ ক'রে অধীর আগ্রহে 

শিশুরদল তেমনি ক'রেই গল্পদাছুর কোল ঘেষে এসে বসে। 

'জুয়োরাণী'র কথায় তেননি উত্তেজনায় তারা হাসে, 

কানে। এখনো সে গল্লের রসনিশ্পত্তিতে “হেঁটে কটা 

উপরে কাট।”র প্রয়োজন হয়। গল্পের শেষে “আমার 
ক্ষখ।টি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়লো” বলার প্রয়োজন 
অনুতব এখনে হয়। 

ক্কাকাতুয়! কাকাতুমা আমার যাদুষণিঃ 

সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি ? 

গিশ্তান্ত হালে হয়তো আর ঠিক তেমনটি শোন! যায় 

কিছু দখ বিশ দৎসর পূর্যেঞচ এসব ছড়ার খৈ শিশুদের 

এবং 

মুখে অজত্র ফুটতে|। “হালি ও খেলা'র ভূমিকায় 
যোগীজনাথ পিখেছিলেন,-_ 

“আমাদের দেশে বালক-বাপিকারদিগের উপযোগী শ্কুগ 
পাঠ্য পুদ্তকের নিতাস্ত অভাব না থাকলেও, গছপ।ঠ 
ও পুরস্কার প্রদান-যোগ্য সচিত্র পুস্তক একখা নিও দেখ! 

যায়না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার 
জন্ঠ 'ছাগি ও খেলা? প্রকাশিত হইল । সাধায়ণের 

উৎসাহ পাইলে, শীন্বই “হবি ও গল" নামে আরও একখানি 

সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।” 

এক বংলর পরেই (১৮৯২) যোগীক্্রনাথের “ছবি ও গল্প 

প্রক।শিত হয়েছিল। অতএব “হাসি ও খেপা'র আদর ও) 

চাহিদ! সহজেই অনুমেয় | 

“ছবি ও গল্পে উপেঙ্র কিশোরের €কেনারাম' 

রামেক্তন্দরের “টাদের কথা' নবকৃকঝ ভট্রাচার্ষের “বসন্ত' 

সতোন্দ্রমাথের “বাংলাদেশ' ব্যতীত রণন্ত্রনাথের 

ধৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর, “মালক্দী, “সাত ভাই চম্পা” এবং 

“হ,পসির[শি' নামক চারটি কবিতাও সঙ্কলিঘ হইয়ািল। 

মোট তেইশটি রচনার বাধী সব কটিই যোগীশ্রনাথের নিজস্ব 

রচনা । এই গ্রন্থে যোগীম্্নাথের শিশু উপন্তাস «জয়. 

পরাজয়? চরটি পরিচ্ছেদে প্রথম প্রক।শিত হয়। পরে 

*£মোহনলাল+ (১৯৫০) নাসে পৃথক শ্রন্থাকারেও প্রকাশিত 

হয়। শিশুদের জন্ত রচিত উপগ্ঠাস লেখার যে শীঠি 

যোগীশ্রনাথ সরকার এই পুস্তকে গ্রহণ করেছিলেন তা 

প্রবরী শিশু সাহিত্যের একট গ্রহ আদর্শ ।পে স্থান 

পেয়েছিল। গ্রন্থটিতে কথোপকথনের ভাষা চলিৎ বাংলায় 

পিখিত। কেবল চলিৎ বাংলায় নয়, নিতান্ত আটপৌরে, 
সাধারণ জীবন যাত্রায় ব্য্হাহ নিত্যকার শব্ও জেখক 
স্বচ্ছনো ব্যবহার করেছেন। “কিহে মেঞ্ছনলাল এত চটো 

কেন?” “মুখ সামলে কথা কও। ফেব্রযাতা বলবে তো 

টের পাবে। আমি কাউকে কেয়ার করিনা” বা, 

“মণিকে মারছি, সে বৃঝবে 1 মাঝখান থেকে তোমায় 

ফোড়ন ধিতে ডাকলে কে ছবি ও গল্প” মূলড সচি 
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গল্পের বই। শিক্ষার ও শিক্ষার্থীদের উদ্দোশ্তে রচিত 
পুস্তকের বাইৰে নিরন্কুশ শিশু মনোরগীনের জন্ত লিখিত 

গল্পের বই ছিসাবে, যোগীজনাথের এ কৃতিত্ব অসাধারণ । 
এই গল্প বলার সহজ ভঙ্গীতেই তিনি “মজার গল্প” (১৮৯৬), 
“ছোটদেয় রামায়ণ (১৯১৮), “ছোটদের মহাঁভাগত? 

(১৯১৯) “বনে জঙ্গলে? (১৯২৯) এবং “ছোটদের 

চিড়িয়াখানা” (১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রূচনা ক'রেছেন। 

ছোটদের রামায়ণ গ মহাভারভ্ভ বই ছুটিতে সহজ সাধু ভাষা! 

ব্যবহৃত হয়েছে, এত সহজ যে সন্বল শিশুরও বোধগম্য । 

কিন্ত “ছোটদের চিড়িয়াখানা” ভাষ! সরল চলিৎ বাংল] । 

(গরচ্ছলে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের লগে শিশুদের পরিচয় 
করিয়ে দেবা এই যে ভঙ্গী ভাতেই গড়ে উঠেছে নৃতন 

আস্বাদনেন্ব এক শিশু সাহিত্য। জানোয়ার পণ্ড পাখীর 
প্রতীকে মীতিগর বা হিতোপদেশ-মূলক গন্পের আঙ্াদন 
থেকে এ সকল রচনার রসাম্বাদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। উপদেশ 

নয়, ভালোম্ ভালোমন্দর “সারমূন' নয় বিষল আনন্দের উপকরণে 

শিশু-কৌতুহ কৌতুহল নিবৃত্তির এক. অভিনয় য় আনলপূর্ণ উপায়। 

শিশু প্রেমিক যোগীন্ত্রনাথের পক্ষে, শিশু চবির নির্মল 

আনন্দের আক হয়ে উঠুক এরূপ একটি ইচ্ছা থাকা 
স্বাভািক। কাজেই শিশুর অদম্য কৌতুহল ষাতে 
বিচিপ্রগামী হয়ে ওঠে তাবু জন্য একাধিক পুরাণের, ভথ| 

রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে শিশুপাঠ্য 

পুস্তক তিনি রন! করেছিলেন। “কুরুক্ষেত্র ৰা 

কুক্ধপাণ্ডবের যুদ্ধ” (১৯*৯) 'শকুস্তলা" (১৯১০) “সাবিত্রী 

সত্যবান” (১৮১*), 'শ্রীবৎস” (১৯১), ফেব” (১৯১৫), 
*নল দময়স্তী' (৩ সংস্করণ, ১৯১৭) রত্বাকর? (১৯২৫), 

“লবকুশ" (১৯২৫), “প্রহলাদ? (২ সংক্ষরণ ১৯২৬) প্রভৃতি 

গ্রন্থ এই সকল বচনার মধ্যে প্রধান। 

বাংল! শিশু সাহিত্যে ফোগীস্রনাথের স্থান নিদেশ 
করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বনু লিখেছেন, ৪ 

“ঘোগীন্রনাথের প্রধান রচনাগুগিকে বলা যেতে পারে 

বিকলহীন; অর্থাৎ এর ঘা দিতে পারে, অন্য কোনো! 

ম] বাব! তাদেন প্রায় অজ্ঞ।ল শিশু সন্তানকে মাতৃভাষ।য় 
সরল আনন্দময় প্রথম স্বাদ দিতে চান, যদি চান 
জাগিয়ে তুলতে ভাদের কল্পনাশক্তি ও মোঁলিকনীতি 
বোধ, যি আকাঙক্ষ। করেন তাদেক্স হৃদয়বৃত্তির দ্বিকাশ 
হোক, তাহলে এ-সব বই হবে তাদের অবলম্বন, কেনন! 
অন) কোন বই-__অন্যান্য দিক থেকে উত্তম হলেও, 
শিশুর পক্ষে সবগুলি শর্ত পূরণ করেনা ।” 

যোগীশ্্রনাথের প্রধান প্রধান রচনার মধ্যে পথে 
আলোচিত গল্গ্রন্থগুলি ব্যতীত “বাঙাহষি (১৮৯৩) 
'হাসিখুপি” (৮৯৭), £খেলার সাথী” (১৮৯৮), হাপিক্বাশি 
(১৯*২), ছবিয় বই (১৯০১, 'হিজিবিজি+ (১৯১৬), “ড়! ও 

পড়া (১৯২১) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রধাণত ছুটি কারণে এই গ্রন্থগুপি দোসরবিহীন। হুড়া ও 
'ছৰি ভার কারণ। বাংলা সাহিত্যে, লোক সাহিত্যোত্ 
বাইরে অর্থহীন বা উট ছড়া বা ননসেন্স রাইমেক সৃষ্টি 
যোগীক্নাথের হাতেই প্রথম হয়। এবং এদিক থেকে 
“হালিখৃসি? ও ছোসি রাণি'র তুলনা সত্যিই বিরল। সেই 
চপলত সেই প্রলাগেতে সফলতা আর ছেলেঙ্গিতে সিদ্ধি 
যার রসনি'পত্তিভে কোন গুঢ গম্ভীর অর্থ মেই, মানে নেই। 
আছে শুধু পাগলা মির বেড়াভাঙা উদ্চসিত ছো হো হাসি। 
মঞ্জার দেশের সে সব মজার কথা শুনতে ভাল লাগেন৷ 
কার? যেখানে__ 

“জিপিপি সে তেড়ে এসে 

কামন্ড দিতে চায়, 

কচুড়ি আক রসগোল্লা 

ছেলে ধনে খায়! 

“পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে 

হাতে ছেটে চলে 

ডাঙ্ায় ভাসে শৌকা-জাহাজ 
গাড়ী ছোটে জলে, _ 

সেখানেই তো “ফড়িংবাবুর বিয়ে'তে “টুনী নাচে টুপি 
এটে নেংটি ইছুর দামা পটে হেপিয়ে ছুলিয়ে।” এই 

যে দেশে 
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রাশিনাশি হাসির দেশেই “অ-য় অজগর” তেড়ে আসে, 

“-পুধিক় গায়ে লেগে থাকে । এবং আরো কত কি 

«আগে অ পরে আ” তা সবাই জানেন কত্ত ভারও আগে 

ষে “কাক ডাকে কা-কা” কা কে জানেন? এ খুশির দেশে 

মুদ্ষিল আসানের উপায় কত সহজ। “শৈল'র আঙগ 

পড়তে হবেনা । «বই রাখ তুলে? । কেননা, “কৈ মাহ 

ভাজা খেতে শৈল গেছে ভুলে ।” “কমপেনসেশন্ এত 
অল্পে হবে মা। তাই অর্ডার “খৈ আর দৈ দাও ।”-_ 

বণপরিচয় মুখ্য উদ্দেশ বলে কফি মনে হয়? “ননসেন্স 

রাইমে'র সাহায্যে শিশুমনে আনন্দ দেওয়া আর 

বর্ণপরিচয় করে দেওয়ার কি সুঙ্গায় ঘ্ীতি,_ 

গৌর যাখি হাল ধবেছে 

চৌদিকেতে পাল, 

এই নৌকা চড়ে দাদা 
বৌ আনষে কাল। 

বখ 'ও'কার শুধু চেন! নয় তার উচ্চারণ-গত যে ধ্বমি- 
এশ্বর্ষ ছন্দের প্রবা হ-নিয়ন্ত্রথে, তা এক আশ্চর্য যাছু যেন স্থষ্ট 
কৰেছে। স্বন্ববর্ণে অনুপ্রাস হয়মা এরূপ ধারণার চরম 

এতিবাদ রূপেও এ ছড়াটির মুল্য আর আম্বাদ? রবীন্ত- 
নাথের “কার সমৃদ্ধ “& আসে এ অতি ভৈরব রভসে'র 

পাশে রাখলেই এর শিশুসরল সৌন্দর্যের অনাবিল প্রকাশ 
যে রসের আম্বাদে স্বতত্ত্জগতের তা বিচার্য। 

বোঝা যায়__ 

ধংশ বনের কাছে 

ডূড়ো শিয়ালী নাচে, 

তার গেঁরফ জোড়াটি পাক৷ 

মাথায় কনক টাপা-_ 

উত্তট ছড়া, বা “ননসেন্স যাইমে*র রাজা সুকুমার যায় 
যখন মঞ্চে আচসননি, তখন যোশীন্ত্রনাথ যে কত শত উদ্ভট 

ছড়া সৃষ্টি করেছিলেন তার হিসাব এখনও হয়মি। একটি 

উদ্ভট ছড়া! আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা তুলছি। 

ঘোগীজনাথ 

বাধের মুখে ঝুলতে! যম 

রাম ছাগলের দাড়ি 

শুয়োর যদি পাখীর মত, 
উড়তো৷ ডান! নাঁড়ি, 

গাছের ডালে ব'সে বাদর 

গৌফে দিত চাড়া, 

ভূভুম পেঁচা আসতো ছুটে 

বাগিয়ে বিষম দীল্তা, 

উৎসাহেতে ধোপার গাধা 

গাইত ঘযদ্দি গান, 

দেখে শুনে চমকে ভবে 

উঠতো! না! কার প্রাণ | 

তিনটি “যদি? দিয়ে পাঁচটি উত্তট ক্রিষ্কার ছে উপভোগ্য 
বর্ণন! ছড়াটিত্কে উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল 
রসাবেদনের নয়, এক একটি পূর্ণ চিত্রের রঙে বর্ণাট্য। সব 
চেয়ে বড় ছড়াটির বয়ন কৌশল কক্রিসেস্তে” নামক যে 
এক প্রকার বাক্য রীতি আছে, ছড়াটি সেই বীতিতে রচিত। 
“যদি"র কৌতুহল নিবৃত্তি কিছুতেই হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত না 
শেষ চরণটির “তবেন ষ্রেটমেন্টটুকু, অর্থাৎ দেখে শুনে চমকে 
তৰে উঠতো না কার প্রাথ__পড়া হয়। ছড়ার জগতেও 
যে সাসপেন্স সৃষ্টি করা সপ্তব ভার প্রমাণ এই ছড়াটি। 
কেবল রসহ্টিতে নয়, বয়ন শিল্পেও যোগীন্রনাথের যে 
'নৈপুণ্য ছিল বাংলা ছড়ার জগে ৷ চিরম্মরণীয়। 

৬ যোগীষ্্রন|থের রচন!গুলির অন্ঠতম বড় আকর্ষণ ছবি । 
রচনায় সঙ্গে চিত্রের যে অচ্ছেছ্য সম্পর্ক যোগীঙ-রচনায় 
রয়েছে তা উমবিংশ শতকের যোগীষ্র-সমসাময়িক অন্য 
রচনাকাঘদের ক্ষেত্রে নেই। সমগ্র রচনার আবেদনটিই 
অনেক ক্ষেত্রে বার্থ হয়ে দাড়ায় যদি যোগীষ্ছ রচনার 
ছবিগুলি বাদ দেওয়া যায়। বতীশ্রনাথ সেম অঙ্কিত 
“পরস্তরামের বচনাক়্ ছবিগুলোর মতে অনেকট!। 
ফ্লোগীজ্জনাথের ঘুচনার সঙ্গে ব্যধহত ছবিগুলি প্রধানত 

লিখোগ্াফে তৈরী । অবস্ত বেশ কিছু খিদেশী ছবিও ব্লকে 



শত্ভবাখিকী "মন্ষণী 

ছাপ! হয়েছে । বহু ছবি অঙ্ঠত্র ( ঘেমন “মুকুল' 'বালকবন্ধু' 

প্রভৃতি শিশু পত্রিকায় ) প্রকাশিত হওয়ার পর যোগীন্র- 

নাথের পুস্তকে নিজের রচনার সঙ্গে ছাপা হয়েছে। যেমন 

প্রতথম বর্ষ, গুথম সংখ্যা “মুকুলে? প্রকাশিত শিবনাথ শাস্তীন্স 

“শিয়ালের যুক্তি” রচনার ছবিটি যোগীম্মনাথের «রাঙাছবি'র 
ুষ্টশিবু” কবিতার অবিচ্ছেগ্ত ছবি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এই রূপ সংগৃহীত ছবিই হোক আব সম্পূর্ণ নৃতন ছবিই 

$ছোক যোগীক্-রচনার অন্ততম অবিচ্ছপ্ন অঙগই হল ভার 
পপি পিপাশপপীসসিসপপীসিশিপী শা শাশি শপ পার্থ ওত . পলিসি সআ 

ছবিগুলি। কতকগুলি রচনা আছে লেখা তাতে কম, 

ছবিই প্রধান ।(. রচনার মূল বক্তব্য অক্ষরে নয় রেখায় 
্রস্রটিত। ঘেষন, “হাসিখসি? প্রথম ভাগের সতখ্যা 

পরিচায়ক লেখ! ও ব্বেখার কথা । ১১২, ৩, ৪) ৫১ ৬৯ ৭, 

৮, ৯ এবং শূন্য সাহাঘো খে মজাদার সং সাজানো 

হয়েছে তার চেহার! না! দেখষ্লে কোন সংখ্যাটি কেমন করে 

তাত চোখ, কান, নাক, তলোয়ার ইত্যাদি হয়েছে ত৷ 

ষোঝা যাবেনা । ছবিতে বালক বালিকাদের যে আনন্দ 

ও কৌতুহল কত তার প্রধাণ হাসিখুসির ছবি আকা 
রচনাটি। বচনাটি যৎ সামান্য, মাত্র একটি শব্ষে দুটি চরণে 

লেখা হয়েছে, “খুকুরাণী খুকুরাণী করছ তুমি কি? এই 

দেখনা, কেমন আমি ছবি একেছি।” কিন্তু 'হাসিখুসি'র 

একপৃষ্ঠায় ছুটি ছখি এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে। প্রথম 

ছবিটিতে খুকুমণি গভীর মনোযোগ দিয়ে ্লেটে ছবি 'মাকছে। 

ফোলের উপবে তার শ্লেট। পাঠকের দিকে শ্লেটের 

উপ্টোদিকট! রয়েছে । সেটা কালো। পরের ছবিতে 

প্রথম ছবির উতম্বক পাঠককে খুকুঝানী কি ছবি আ্আকছে 

ভার জবাব দিয়েছে, অর্থাৎ নং ছবিতে খুন্রাণী তার 

আকা ছষিটা শ্লেটের পিঠ ঘরিয়ে পাঠকদের দেখাচ্ছে। 

তাতে একটা মানুষের ছবি রয়েছে । ছবি দেখার কৌড়হল 
জাগিয়ে তা নিবৃত্তি করার রর এই যে আনন্দময় প্রচেষ্টা এটিই 

যোগীশ্রনাথের চার অন্যতম আকর্ষণ । হারাধনের 

দশটি ছেলের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনীর মাধ্যমে সংখ্খা। 
গণনার প্রয়াস লক্ষিত হলেও তার রস অন্যত্র । ভাগ্যহারা 

ছেলেগুলির জন্য, অর্থাৎ রচনার বক্তব্য-রসে, ছন্দ দোলায়, 

(পাচ মাত্রিক মাত্রারত্ত ছন্দে), শব্দ সঙ্জায় এবং সর্বোপরি 

৫ 

দশটি ছেলের দশষ্-ংপৃথক ছবিগুলিতে । বচনার সঙ্গে 
এর! অভেদ। “খেলায় সাথী" “খোকার ভাবদা+ ছড়াটি 
সম্পর্কেও এই কথা খাটে। একটি হষ্ট পুষ্ট শিশু হামা 
দিয়ে দিয়ে একটি আয়নার কাছে এসে থমকে দীড়িয়েছে। 
আয়নায় তার প্রতিবিষ্বন| অতএব “এ আবার কে এল 
হেথা-__ভাঁবছে খোকা তাই ।” পাতায় পাতায় এই ছবি। 

ছড়ায় ছড়ায় এই ছবির সার্থকতা । রামু, শ্ঠামু যমজ ছুটি 
ভাই'র কথায়, “সাত ভাই চম্পা" কথায় “কালা হারে কি 
ধলা হারে'র কথায় সর্বত্রই এই ছবির প্রয়োজনীয়ত|। 

যোগীম্ত্রনাথের বচনার রসাবেদন সম্পর্কে একজন 

সমালোচকের মন্তব্য £ 

“-_যোগীষ্ত্রনাথ সরকারের ছড়ায় লৌকিক রঙ কিছু 
গাঢতর এবং তাহার সহজ সরল আন্তরিকতায় একটি 
ন্েহছ কোমলভাব বর্তমান 1৮ 

“লৌকিক অঙ” অর্থে যদি লোকজীবন সম্পকাঁয় 
বন্তবিষয়কে বোঝায় তাহলে বলা যায় যোগীন্্র রচনায় এসব 
গাটুতর রূপে উপস্থিত নয়। পুষি, মেলী, ভূলো, বাঘা, 

রামু শাম, খোকাবারু খুকুরাণী প্রাসঙ্গিক, এবং স্বাভাবিক। 
উনবিংশ শতকের সক শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যেই এ 
সকল বিষয় ছিল। কিন্তব এদের নিয়ে রচিত ছড়া, গল্প, 

রূপকথার পিখন রীতিটি উনবিংশ শতকে যোগীন্্র-পূর্ব 
এবং যোগীন্ত্র সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যে সহজ-ৃষ্ট 
ছিলনা । এপ্দিক থেকে সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 

ঘোগীক্মনাথের রচনা যেন একটু বেশি কোমল, অস্তরজ, 
একটা করুণ বসে ভর! | “হাসিরাশি*র যমজ ভাই 
কবিতাটি পড়ে চোখের জল ফেলেন! এমন শিশু বাঙ্গালীর 

ঘরে খুব কমই আছে। এখনে৷ ছেঁলেবেল|র স্মৃতিতে 

অনেকেরই মন ভারী হয়ে ওঠে এই ভাই ছুটির জন্য। 

রাষুর যেদিন হইত ন৷ পড়া 

বেতগাছি হাতে ধরে 

গুরুমহাশয় ্টামুর পিঠেতে 

কসিয়ে দিতেন জো্খ, 



৬০ ধোগীম্ত্রনাথ 

বা একদিন শ্ট/মুকিজানি কি দোষে 

চাকরে মারিল ধরে, 

বিচারে র।মুর মিয়াদ হইল 

ছয়টি মাসের তরে। 

এখনে! সেই সব অধিবেচক প্রতিবেশী, বিচান্বক এবং 

গুরুষণায়ের কার্ষকলাপের জন্ত অকারণে ক্ষ হয়ে ওঠে 

এরূপ পাঠকের অভাব নেই। যো গীল্ঞ-রচনার এই 

সে্টিমে্টই সভার রচনাম্ব রসগত আর একটি আকর্ষণ 

তা সুত্বেও যোগী রচনার বড় আকর্ষণ চিত্র শোভিত, 

মজার ছড়াগুলি। আচরণের অসঙ্গতিতে যে হান্তরস 

সি হয় তাই ঘদি কৌঁতৃক হান্ত হয় তবে যোগীন্্রনাথের 

“চিৎপটাং' ছড়াটির তুলনা কোথায় ? রেখায়, লেখায় ও 

ধ্বনি প্রবাহের জিসঙ্গমে এমন সার্থক ছড়া খুব কমই 

আছে।-_ 

“আজ, ব্যাপার হল কি 

না ফেলতে টোপ অমনি গেলা, 

খল-খল-খল কাতিয়ে খেল! 

ক্রমে তোক' রুই কাতল]। 

গোনা পচিশটি । 

_+-আরো একটা 

চিকৃচিকৃ গা খড়কে বাটা, 

সারাট! পেট. ডিমে আটা 

মাথা ভর! ঘি 1” 

কিন্ত এততেও মস্ত শিকারী “সাহেবে”র আশ! মেটেনা, 

হেঠাৎ যদি টোপ খায় ফেব, 

রুই একট! দশ বারো! সের'__ 

অতএব আবার ছিপ ফেপতে গেলেন সাহেব । 

'প্যান্ট,লনে বিড়শী বি থে 

অমনি চিৎপটাহং |” 

ডিম ভর! খড়কে বাটা মাছের যে চেহারা শবে প্রত্যক্ষ 

হয়ে উঠেছে তার নৈস্ম্ যে কত নিখুঁত তা বিচার করলেই 

দেখা যায়। “টিক চিকে গা” খড়কে বাটা।” রূপালি 
গ| বললে ঠিক এত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতো! না। রূপালি 

তে! বটেই। কিন্তু কেমন রূপালি? “চিকচিকে। 

কিস্ত-_. 

ঝকঝকে নয়। 'খল খল খল কাতিয়ে খেলা'_শিশুয 

শ্রবণেক্্রিয়কে অবশ্তুই আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আছে 

যোগীশ্রনাথের ছড়ার অধিচ্ছিন্ন অঙগঃ ছবি। রামেজনুম্দর 

যথার্থই বলেছেন, _ 
“বাঙ্গালাতে এ সকল গ্রন্থের সম্পূণ অভাব ছিল। 

যোগীক্রৰাবু বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম পথ- 

প্রদর্শক । তাঁহার নিকট বাঙ্গালী চিরকাল খণী থাকিবে |, 

যোগীন্ত্রনাথের কীর্তি আরো মহান রূপে বিরাজিত 

তার ছড়াসঙ্কলনের গ্রন্থ “থুকুমনি'র ছড়া'তে (১৮৯৯)। 

রামেজ্ন্দরের ভূমিকা সম্বলিত যোগীশ্রনাথের এই গ্রন্থটিই 
প্রথম বাংলা ছড়া সম্কলন গ্রন্থ; রবীজনাথের “ছেলে 

ভুলানে! ছড়া” (১৮০৭) তখনো প্রকাশিত হয়নি । সম্কলন 

গ্রন্থটি থেকেই যোগীন্ত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়। যায়? 

পঁচিশ বৎসরের ষে তরুণ সেদিন নিভাঁক পদক্ষেপে শিশু 

সাহিত্যের জগন্ধে প্রবেশ করেছিলেন তারই প্রতিভার 

স্বাভাবিক পরিণতি “খুকুমণির ছড়া” । কেবল লো 

সাহিত্যের ছড়া নয়, শিশু সাহিত্যিকদের রচিত বহুসংখ)ক 

ছড়াও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 

কিন্ত তবু লজ্জ! ও বেদনার কথা হলেও সত্য" হালের 
সাহিত্য চর্চা বড় সংশঙ্বপূর্ণ। বড় বেশি সংশকবপূর্ণ শিশু 
সাহিত্য চর্চা । সত্তর বৎসয়েরও বেশি কাল আয়ুত্ধে যিনি 

অর্থশতাধিকের উপর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা! করেছেন, গত 

অর্ধশতকাল ধরে যার বিপুল গৌরব অগ্নান ছিল তার 
জন্মের পর একশত বৎসর আজ কেটে গেল অথচ তার 

একখানি প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ এখনো রচিত হুলন]। 

আক্ষেপের কথ। নয়, আত্মগ্রানির কথ, আজ তাঁর সবকটি 

গ্রন্থ পাওয়া যায় না, সবকটি গ্রন্থের একটি পূর্ণ তালিকা 
পর্যন্ত নেই। সম্প্রতি যোগীন্র শত বর্ধ পুতি উপলক্ষে তার 

অন্কনকগুলি গ্রান্থপুন্যু দ্রিত হয়েছে, কিন্তু বাহুল্য বোধে সে 

সব গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ্ত কালটিও বজিত হয়েছে । কাজেই 
জিজ্ঞাসা জাগে-__ 
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ঘোগীন্দ্রনাথেব্র জন্মশতবাধিকী 
জ্ীপ্রভাতচঙ্জ গঙ্গোপাধ্যায় 

আমাদের এই বাংলা দেশ যখন ইংরেজের অধিকারে 

আসে, তখন পরাধীনতার অতিশাপে আমাদের নানারকম 

দুর্গতি দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও» একটি বিষয়ে আমর! 

খুবই সৌঁভাগ্যবান। সেটি হচ্ছে এই যে বিধাতার 
আশীর্বাদে গত ছৃ'শ বৎসরের মধ্যে এদেশে যতগুলি 
কীতিধর মানুষ জন্মে দেশের কল্যাণ করে গেছেন, এ 

পৃথিবীর অল্প কোনও দেশে তা ঘটেনি । দেশের এই সব 
মানুষদের কথ! ভুলে যাওয়া এক বড় রকমের অপরাধ । 

কিন্ত এত বেশী লোকদের তো সব সময়ে মনে রাখা সম্ভব 

নয়। সে জন্য সৰ দেশেই কোনও একট! উপলক্ষ উপস্থিত 

হুইলে তার অযোগে এরকম এক এক জনের ম্মরণ-সভা 

করে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর জিইয়ে রাখার রেওয়াজ 

আছে। আমাদের দেশে এই বরেওয়াজটি সর্বপ্রথম দেখি 

কবি রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হপো সেই 

উপপগক্ষে আয়োর্জিত উৎসবের মধো। তারপর কারো 

পঞ্চাশ, কারে। ঘাট, কারো সত্তর বা আশি বৎসর পুর্ণ 

হলে আমরা জয়ন্তী উৎসব করে আসছি এবং একশো 

বৎসর বাচা খুবই ছুর্লভঃ তাও আমরা দেখে তা স্মরণে 

উৎসব করেছি-_-মহারাষ্ট্রের কর্মবীর কার্ডে ও মহীশূরে 

বিশ্বেশ্বররাইয়ার । 

ধার! বেঁচে নেই, তাদের ম্মরণের জন্যও জন্ম অথবা 

মৃত্যু শতবাধ্িকী উৎসব করে, তাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে 

রাখার জন্য তাও করা হয়। ঘ্বাজা রামমোহন রায়ের 

মৃতার শত বৎসর পরে, শুধু এদেশেই নয়, এই ছুনিয়াঃ 
অনেক দেশেই সমারোছের সঙ্গে সেই উৎসব পালিত 

হয়েছে। 

আমাদের দেশে «মৌচাক'এর পাঠকদের মত 

যারা শিশু ও কিশোর, তাদের আনন্দ বিতরণের জঙ্য ধারা 

এদেশে মনোহারি শিশু বা কিশোর-সাহিত্য রচনা! করে 

ছোটদের কাছে খুবই প্রিয়, তাদের প্রতিও তোমাদের 

তরফ থেকে সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথ, উপেশ্তরফিশোর 

জন্মশতবািবী উৎসব প্রতিপালনের আয়োজন হয়েছিল। 

এবৎসর এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা 

ভারতের মানুষের কল্যাণের জন্ত যে অবিশ্মরণীয় 

কীতিস্থাপন করে গিয়েছেন, তা ভাদের জগ্মশতবাধিকী 
উৎসবে স্মরণ করার যেমন ব্যবস্থা] হয়েছে, তেমনই ব্যবস্থায় 

আজ তোমাদের মত বয়সীদের অনিন্দ বিতরণের অন্যতম 

পুরোধা যোগীম্ত্রনাথ সরকারের জন্মশতবাধিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে 

স্মরণ করা হচ্ছে। আমার বেশ ছেলেবেলাতেই তার সঙ্গে 
পরিচয় এবং শিশু চিত্তে আনন্দ বিতরণের জন্য তার লেখা 

বহু ব্যাপার জানবার সুযোগ হয়েছিল। সেজন্য তার 

শতবর্ধপৃতি উপলক্ষে তাঁর বিষয়ে তোমাদের কিছু জানিয়ে, 

উ।র প্রতি এদেশের শিশুদের কেন কৃতজ্ঞ থাক উচিত সে 

বিষয়ে কিছু বলছি। 

এদেশে আগে ছেলেদের ঘৃমপাড়ানি গান, ছেলে 

ভূলানে! ছড়া ঘা রূপকথা ছাড়া অল্পবয়সীদেষ জন্য কোন 

সাহিত্য ছিল না। যতদিন এদেশে বই ছাপার কোন 

ব্যবস্থা হয়নি, এগুলি লোকেন্ব মুখে মুখে এবং বিশেষভাবে 

ঠাকুমা-দিপিমাদের মুখে মুখে চলে এসেছে। ছাপাখানা 

এদেশে হওয়ার পর অবশ্ত সেগুলির অনেকটাই ছাপা 
বইয়ের আকারে বার হয়ে তোমাদের জানার স্বিধা 

হয়েছে। কিন্তু ছাপাখানা হবার আগে শিশু-সাহিত্য 

বলে কিছু ছিল না। 

এদেশে বাঙ্গাল' ভাষায় শিশু মনের আনন্দের খোর।ক 



৬২ 

যোগাবার ব্যবস্থ! সর্বপ্রথমে খৃষ্টান মিশনারীরা করেন এবং 

তারপর কেশবচশ্ত্র সেনের প্রচেষ্টার ঝথা ধরা যায়। কিন্ত 

শিশ্ু-মনে আনন্দের হিল্লোল বহাবার কৌশল স্তাদের বণ্ত 

ছিল না। এ বিষয় প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় ঠাকুরবাড়ীর 

সাহায্যে প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী “বালক মাসিক 

পত্রিকান্ধ মারফত এবং এজন্ত আমরা বিশেষভ'বে 

রবীক্রনাথ ঠাকুর ও ভ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে খণী। 

তারপরের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় প্রমদাচরণ সেনের 

“সখা” পন্ধিকার মধ্যে দ্দিয়ে। প্রমদাচরণ থেকে এমনি 

করে শিশু-সাহিত্যের লব্ষপ্রতিষ্ঠ উপেন্দ্রকিশোর রায় 

চৌধুরী, যোগীন্তরনাথ সরকার, দ্বিজেশ্রনাথ বন্ধ প্রভৃতি 
গুণীজনের সমন্বয়ে এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে ব্গিষ্ 

শিশু-সাহিত্যের স্ঙ্টি। এই শিশু-সাহিত্যিকদের তখন 

বৈঠক হ'ত ১৩ নম্বর কর্ণওয়াপিশ ট্রাটের একটি বাড়ীতে 

এই বাড়ীতে তখন আমার ভগ্নীপতি উপেশ্্কিশোর ও 

আমর। থাকতাম। আমার সেজমামা দ্বিজেন বসু গ নরেন 

বস, উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমোদাদ্রগীদও 

থাকতেন। প্রতিত্রিন তাদের বৈঠক বসত, আর 

প্র মাঁদাচরখ, অরনদাচরণ, ও যোগীম্্বনাথ সরকার প্রভৃতি 

নিয়মিত আসতেন। তাদের রচনাসস্তারে “সথা' অনবদ্য 

হয়ে উঠেছিল। ঘোগীঙ্্রনাথ আবার সে সময়ে শিশু- 

মনোরঞ্জক পুস্তকাি রচন! করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন 

এবং উপ ইন ক বর 
সক পাপ প্পাাপপ ৯ 

প্রয়াসী হয়ে বাঙ্গালার শিশু ও কিশোরদের চিরকুতজ্ঞতা- 

পাশে বন্ধ করেন। তার বইয়ের দোকান “সিটি বুক 

সোসাইটি” প্রথম শিশু-পাঠ্য প্রকাশনী এবং এ ব্যাপারে 

তিনিই পথপ্রদর্শক | তার রচনা ঘে কত অনবদ্য তার 

পত্ধিচয় তার প্রত্যেকটি ছড়া, কবিতা ও গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে 

আছে। সে রসের ভাগ্ডারের তুলনা হয় না। 

অ, আ, ক,খ যাঁরা সবে শিখতে আরম্ভ করেছে, সেই 

দিতান্ত শিশুদেরও তিনি ভোলেন নি। তাই প্রথম ভাগের 

যোগীক্রনাথ 

নাম সহজ ও সরল করার জন্ত তিনি 'হাসিখুসি” বেখে, 
এই ধরণের আরও কয়েকখানি বই রচন| করেছিলেন। 

আজও সেই “হাসিখুসি” বইয়ের “অজগর অ।সছে তেড়ে; 
আমটি আমি খাব পেড়ে; ইঁদুর ছান! ভয়ে মরে, ঈগল 

পাখী প।ছে ধরে" প্রভৃতি ছড়ার মাধ্যমে অক্ষর পরিচয়ের 

সহজ পদ্ধতির তুলনা! অন্ত কোন বইয়ে হয়নি। *ওল থেয়ো 
না ধরবে গলা, গধুধ খেতে মিছে বলা? ; ঠাকুরদাদার 

শুকৃনে! গাল" প্রশ্নতি কত সহজে আমাদের বর্পপরিচয়কে 
যে স্থরগম করে দিয়েছেন তিনি, তা বলে শেষ করা যায় না । 

সত্যই তার শিশু-মনোরপ্রন করার প্রতিভা অনন্ত । 

একেবারে শিশু থেকে আরস্ত করে, কিশোরদের জন্ত তিনি 

রসের সঙ্গে জ্ঞানের সেব! করে গিয়েছেন। 

কিশোরদের জন্য “পশুপক্ষী' “বনেজঙ্গলে' প্রভৃতি 
বইগুলি তাদের যে কত প্রয়াজনীয়, তা বুঝিয়ে শেষ করা 
যায় না। তোমর! নিজেরা এগুলি পড়ে তার রস উপলদ্ধি 

করলে আনন্দলাতের সঙ্গে জ্ঞানলাভ কতর উপকৃত হবে। 

আজ সেজন্ত তার এই শতবাধ্িকী উপলক্ষে সকল শিশু 

ও আমর! অন্যান) সকলে, এককালে শিশু ছিলাম বলে, 

আমাদের এই পরম বন্ধুর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানানে 

অবস্ত কর্তব্য । এই উৎসব বাঙ্গালার সকলের উৎসব। 

এবার যোগীম্ত্রনাথের দেশপ্রেমের বিষয় উল্লেখ করে 

তার পরিচয়-কথা শেষ করব। বাঙ্গালার হ্বদেশী 

আন্দোণনের যুগে বহু অপূর্ব দেশ।আবোধক গান রচিত হয়। 

এগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য তিনি “বছন্মমাতরম্; 

নাম দিয়ে প্রায় ১০০টি জাতীয় সংগীত ও কবিতার একটি 

ংকু্লন প্রকাশ করেন। বিগত চীন আক্রমণের সময় 

যোগীম্ত্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র প্রমান সুধীশ্রানাথ সেই বই- 

খনির একটি নূতন সংস্করণ করেন এবং তাতে আমার 

£্লকটি ভূমিক! সংযোজিত করে আমাকে সম্মান দেন। এই 
বইথানি চিরদিনের একটি জাতীয় সম্পদ । 

৮. এই অশেষ গুণসম্পন্ন শিশু-সাহিত্য অষ্টাকে আজ 

আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। 



একটি অবিস্যব্রণীঘ্ নাম ৪ ঘোগীন্দ্রনাথ সত্রকান্র 
যোগীন্ত্রনাথ মজুমদার 

“কচি কচি গাঁলতরা খিল খিল হাসি" দেখতে যিনি সব 
সময় ভালোবাসতেন, ধিনি জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত কচি 
ও কাচার সবুজ মেলায় কাটিয়ে গিয়েছেন, সেই ছোটদের 
দরদী কবি যোগীন্ত্রনাথ সরকারের কথা খুব ছোট্র কক্ষে 
তোমাদের আজ বলব। 

সে আদ্র একশো! বছর আগেক্স কথা । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্বের 
অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে কবি যোগীজ্রনাথ চব্বিশ 
পরগণ।র নেতবা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তার বাল্যকাল 
ও কৈশোরকাল খুব দুঃখে কাটে। পড়াশ্তনা করবার জন্তে 
সামান্ত খরচাটুকুও সব সময় ওর জুটতো! না। গ্রামে কিছু 
দিন পড়াশ্ুন! করবার পর তিগি কলকাতায় এলেন। 

ঘোগীন্রনাথের পিতা নদ্দলাল সরকারও খুব ছুঃখ কষ্টে 
মান্য হন। পিতার দারিক্র্যে শেষে যদি ছেলের ভবিষ্যৎ 
নষ্ট হয়, এই ভয়ে নন্দলাল ছেলেকে গ্রামে রাখতে বেশিদিন 
সাহস করলেন না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যোগীল্দ্ব- 
নাথ কলকাতাতে এলেন। তখনও তিনি কিশোরকাল 
উত্তীর্ণ হন নি। 

যোগীন্্রনাথ যখন কলকাতায় এলেন তখন হ্রা্গী- 
নেতাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জ্ঞান পাগ্ডিত্য বিনয় 
শিষ্টাচার প্রড়তি বনু সদ্গুণের অধক।গী ছিক্ষেন ৩খনকার 
ব্রাহ্মবা। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে ঠিনি এন্ট্রেন্স্ 
পাশ করেন। যোগীশ্রাথের আর পড়াশুনা হ'ল না। 
পঁথিগত বিদ্যালভ করা হ'ল না বট কিস্তু জীবন 
গ্রামে জয়ী হ'তে গেলে যতোগ্তপো সদ্গুণের 

প্রয়োজন হয় যৌবনকালে পড়বার পূর্বেই যোগীম্্রনাথ তা 
একে একে আয়ত্ত করে নেন। 

গ্রামের ছেলে কঙ্গকাতার মতো! বড় সহরে এলে 

সাধারণতঃ নানা প্রলোভনে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। 
বিশেষতঃ সহায় সম্ঘলহীন বালকের পক্ষে তা৷ হওয়া 
অতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যোগীন্্রনাথের ভাগ্য তাকে 
এমনি একটা ভালো সঙ্গে টেনে লিয়ে গেল যার ফলে তার 
সদৃগু বিকাশেক্ষ সুযোগ ঘটল । 

ঘোগীশ্রনাথ কলিকাতার সিটি ক্কুলে শিক্ষকত৷ আরম্ত 

কল্নলেন। সিটি স্কুলে শিক্ষকতাকালে তিনি ক্রমে তখনকার 
গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন। 
ঘোগীন্ত্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথম থেকে বয়সে মাত্র সাড়ে 
পাঁচ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং বিবেকানন্দের চেয়ে মান্র 
সাড়ে তিন বৎসরের । কাজেই বুঝতে পায়ছ ভখন 
বাংলাদেশে চলছে বিগ্যাসাগর ও কেশবচন্ত্রের যুগ। 
বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সাগরপাক্ের খ্যাতিতে তখন 

কলকাতার বিদ্বান সমাজ পঞ্চমুখ ছিলেন। ব্রাঙ্ম সমাজের 
ভখন জয় জয়কার। কবি ও আদর্শবাদী যোগীন্ত্নাথের 
মনেও তখন নৃতন ভাবের জোয়ার এলো। পিতা 
নন্দলাল হিন্দু হলেও যোগীশ্রনাথের মনে ব্রাঙ্গধর্মের 
উদারতা গভীর রেখাপাত করল। যোগীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম 
হু'লেন। সিটি স্কুলে শিক্ষকত/কার্ধে নিযুক্ত অবস্থাতেই 
তিনি ব্রাঙ্গ হয়েছিলেন। নন্দলালের মধ্যমপুত্র নীলরতন 
ও চতুর্থ যোগীন্ত্রনাথ বাংলাদেশে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। 
ভারত বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার এবং বাংলা 
বিখ্যাত শিশুকবি যোগীন্ত্রনাথ সরকারের নাম আজ কেনা 
জানে? 

যোগীন্ত্রনাথের ছোটকাল থেকেই ফ্কাব্যপ্রাতিভার স্ফুরণ 
দেখ। গিয়েছিল । শিক্ষকতাকালে তা এই শক্তির আরো 
বিকাশ খঘটে। যোগীশ্রনথ আর শিক্ষকতা করতে 
চাইলেন না । কেননা তার অনেক আগেই যোগীনবাবুব 
কয়েকটি কবিতা ও ছড়ার বই বেরোয়। যোগীম্্রনাথের 
প্রথম পুস্তক “হাপি ও খেলা, প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 
তখন কবির বয়স মাত্র পচিশ বৎসর । বই লেখার মধ্য 
দিয়েই কবি ভার নিজের শক্তির পরিচয় পেলেন এবং সেই 
আত্মশক্তির ওপর নিভ'র করেই চলতে ইচ্ছুক হুলেন। 
অন্যন্ চাকুরীর তুলনায় শিক্ষকতা অনেকটা স্বাধীন ধরনের 
চাকুরী হ'লেও যোগীন্বনাথ কোনও রকম বীধাধর! 
নিয়মের মধো থাকতে চাইলেন না। একেবরে সরাসরি 
স্বাধীনভাবে পুস্তক ব্াবসায়ে নেমে পড়শেন। তারই ফলে 
১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হু'ল সিটি বুক সোসাইটি | কলেজ 
স্রাটের ওপর সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি আজও কৰি 
যোগীন্দ্রনাথের বিপুল কর্মশক্তির সক্ষ) দিচ্ছে। + 



৬$ 

যোগীঙ্্রনাথের কাব্যশক্তির বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে 
লাগল। তার প্রথম বই “হাসি ও খেলার” কথা আগেই 
ঘলেছি। তার পর একে একে কত যেবই লিখে চললেন 

তার হিসেৰ লিখলে একটা গোটা পাতা ভরে যাবে। 
১৮৯৭ থৃষ্টাবের ১৬ই সেপ্টেম্বর বাংল! শিশু সাহিত্যের 
ইস্ভিহাসে এক ম্মরণীয় দিন। এ শুভদিনটিতে ছেলেদের 
মনভুলানো! প্রাণজুড়ানে! কবি যোগীঙ্নাথের “হাসিখুসি” 
গ্রকাশিত হু'ল। ছড়া ও ছবির সাহায্যে বাংলা বর্ণ 
পরিচয় করানোর চেষ্টা যোগীন্দ্রনথের আগে আর কেউ 

করেননি । বাংল।দেশে কিংবা বাংলার বাইরে যে সব 
ব।ঙ্গালী আছেন তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন 
ধারা শৈশবে যোগীনবাবুর হাসিখুলি না পড়ে বর্ণ পরিচয় 

শিখেছেন | সেকালের তে' কথাই নেই এমন কি একালেও 

বর্ণ-পরিচয়ের এতো বই থাক! সত্বেও হাসিখুসির সমাদর 
ছোটম্হলে যথেষ্ট রয়েছে । এমন কি শুনলে তোমর! 

অবাক হবে যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ছোটদের মন 
ভূলানো কবিত! ও ছড়া লিখিয়ে হিসেবে কধি যোগীল্র- 
নার্থের নাম ও দান অনেক বেশি। কারণ রবীঙ্গনাথ 
শিশুদের কবিতা লেখ স্তরু করেছিলেন বেশি বয়সে, আর 
ঘোগীশ্রনাথ ছিলেন শুধু শিশুদেরই কবি। সারাজীবন 
শুধু শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ সাধনা করে 
গিয়েছেন যোগীন্তরনাথ । ১৮৯১ খষ্টাব্দ থেকে (মৃত্যুকাল 
পর্যস্ত ) ১৯৩৭ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ অধ শতাব্ধীকাল ধরে 
কবি যোগীন্দ্রনাথ নিরলস সাহিতা সাধন করে গিয়েছেন। 

এই যে আজকের দিনে সন্দেশ তোমরা পড়ছো১__ 

সেই সন্দেশ পত্রিকা প্রথম যিনি ৰের করেছিলেন তিনি 
ছিলেন আর একজন শিশু দরদী প্রতিভাবান লেখক। 
তর নাম উপেশ্্রকিশোর রায় চৌধুরী । শুধুকি লেখা? 
ছবি, গল্প সরস প্রবন্ধ সব কিছুতেই ছিল তার অপূর্ণ 

দহ্ধত| | উপেম্ত্রকিশোরের সন্দেশে যোগী শ্ত্রনাথও 

পিখতেন। যোগীশ্রনাথ ছিলেন উপেত্ত্রকিশোরের বিশেষ 
বন্ধু এবং সন্দেশের তিনি ছিলেন উৎসাহী ভ্েখক। শুধু 
মৌলিক রচন! লিখেই যেগগীম্্রনাথ নিরস্ত হননি। 
পুরোনো কাল থেকে যে সকল ছেলে ভুলানো ছড়া 
আমাদের মা মাসি কিংবা ঠাকুম! দির্দিমার মুখে মুখে চলে 
আসছে সেই অসংখ্য ছড়া এক জায়গায় জড়ো করে 
থুকুমণির ছড়া প্রকাশ করেছিলেন যোগীন্ত্রনাথ । ছোটদের « 

ভিনি এমন ভালে! বাসতেন যে জীবনে কোনও 
ছেলেমেয়েকে ধমক পর্যন্ত দেননি । কবিতা গল্পঃ ছড়া, 
ভ্রমণকাহিনী জানবার কথা, আযাট়ে গল্প, ভূতুড়ে গল্প, 
ধাধা যখন যা কল্পনায় এসেছে তাই লিখেছেন এবং সব 

যোগী নাথ 

উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন সবুজ কচি অবুঝ শিশুদের 
মুখে হাসি ফোটাবার জন্তে। 

যোগীনবাবুর ছেলের মুখে শুনেছি যে, তিনি তার 
নিজের ঘরে মাঝে মাঝে ছোটদের নিয়ে মশগুল হয়ে 
থাকতেন। একে বিস্কিট, তাকে মিষ্টি, ওকে গল্পের বই-_. 
দিয়ে ছোটদের আব্বার রক্ষা করতেন। সবদা হাসিমুখ । 
কবিপুন্ত সমীম্ত্রনাথ বলেছেন,_-“আমর! একটি দিনের 
তরেও বাবার কাছে বকুনি পর্যন্ত খাই-নি। মার খাওয়া 
তে! অনেক দূরের কথা। কথাটা যে কত সত্যি তার 
ছড়া! কবিতা পড়লেই বোঝ! যায়। ছেলেদের এমন 
প্রণভরে ভালো ন৷ বসলে কি এমন মন-কেড়ে নেওয়! 
শিশুকাব্য লেখা যায়? 

ঘোগীন্দ্রনাথ ছেলেদের যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি 
তার বন্ধুদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন। 
অন্তরঙ্গ বান্ধব বাড়ি এলে তাকে আদর ঘত্ব করে তিনি 
অস্থির করে ভুলতেন। কবি নিজে বেশ খেতে পারতেন 
এবং লোককে খাইয়েও তার অত্যন্ত আনন্দ হ'ত। 
ঘোগীনবাবু জীবনের মধ্যভাগের পর থেকে কলকাতাতে 
কম থাকতেন। শেকদিকে কলক।তায় থাকতেন না। 

জমিজমা ও অগ্ঠ[গ্ঠ সম্পত্তি যা করেছিলেন তা সবই 
গিরিটিতে ছিল। কলক।তা ওর মোটেই ভালে! লাগত 
মা। তিনি শেষজীবন একরকম গ্সিরিডিতেই কাটান । 
গিরিডিতে মাঝে মাঝে উপেন্দ্রকিশোরও যেতেন। 

ঘোগীনবাবুর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে স্থসাহিতিযিক 
কুলদারগান রায় ( উপেন্্রকিশোরের সহোদর ) প্রত্যহই 
যোগীনবাবুর বাড়ি যেতেন। ছুবদ্ধুতে খুব গল্পগুজৰ হত। 
নবরু্চ ভট্টাচার্য ও বামনদাল মজুমদার নামে ছুজন 
সেকালের নামকরা শিশুসাহিত্যিক যোগীনবাবুকে খুব 
ভালে।বাসতেন। কবি যোগীন্দ্রনাথের প্রাণখোলা সরল 
সাদা হাসি ও উদার ব্যবহার খিনি একবার দেখেছেন 
ভিনিই জীবনে আর তাকে ভূলতে পারেন নি। এভ যে 
ভালো লোক ছিলেন তারও শেষ বারে! বৎসর ভালো- 
ভাবে কাটল না। শেষ বয়সে ঠিশি অবশাঙ্গ হয়ে বড় কষ্ট 
পেয়েছিলেন । দেহের ডানদিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। 
ভা সত্বেও তার সাহিত্যসাধনার বিরাম ছিল না। 

মাছধরা তার ভয়ানক শখ ছিল। অবশাঙগ হবার পন 

থেকে মাছ ধরা তার বদ্ধহ"প। তাঁর জন্যে তিনি মাঝে 
মাঝে খুব হুঃখ করতেন। 

॥ যোগীম্ত্রনাথ শিশুদের মতোই সরলপ্রাণ ছিলেন বলেই 
শি বনের এত খবর রাখতে পারতেন। 



হাপিধুসিত্র কবি 
নরেন্দ্র দেব 

বাংলাদেশের বাচ্ছাগুলোর মুখে হামি ফুটিয়েছেন 

যিনি, তাদের ছোট মনটি খুপিতে ভরে দিয়েছেন যিনি, 

আজ থেকে একশো! বছর আগে তিনি এসেছিলেন 

এ দেশে । হেলে ভুলোনো৷ ছড়৷ সেদিন মা-ঠাকুরমার 

মুখে থাকলেও কোনও বইয়ের পাতায় তা ওঠেনি। 

যোগীন্্রনাথ সরকারই প্রথম দেশের এই অভাব দুব 

করবার জন্ত কলম ধরেছিলেন। শিশুরাজ্যের প্রথম 

রাজকবি তিনি। ইউরোপে, আমেরিকায় বাচ্ছাদের 

মন ভোলাবার অন্ত কত রকম ছবি ও ছড়ার বইয়ের 

ছড়াছড়ি । তাদের ছেলে মেয়ের! শিশুকাল থেকেই বই 

পড়ার আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। 

আমাদের দেশের ছেলে মেয়ের সে সৌভাগ্য থেকে 

বঞ্চিত ছিল। সম্বল মাত্র হিতোপদেশ আর পঞ্চতন্ত্র। 

আর বোধকরি-- 

*পাথী সব করে রব রাতি পোহাইল । 

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ॥” 

পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালংকারের “রাতি এই 

কবিতা্টিই এদেশে প্রথম শিশু পাঠ্য কাবতা বল৷ 

যেতে পারে । বাচ্ছাদের জন্ত ছবিওয়াল। ছড়ার বই 

ছিল ন কিছুই দেদিন। পরে ছেলে মেয়েদের পাঠ্য 
কয়েক খানি পত্র পত্রিক! দেখ। দিয়েছিল মাসিক শিশু 

সাহিতা প্রচারের উদ্দেশে যেমন 'সখা' 'সখী' "মুকুল? 

'বালক বন্ধু 'বালক' ইত্যার্দি। শিশুদের মনোরঞনের 

জন্য যোগীন্দ্রনাথ এই সব সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম 

লেখনী চালনা করেছিলেন । 

কিন্ত আমাদের দেশ তখনও ছোটদের আনন্দ 

উল্লাসের সঙ্গে অবসর বিনোদনের কথা অভিভাবকের! 

চিন্তাই করতেন না। ফলে উক্ত পত্র পত্রিকাগুলির একে 
একে অকাল মৃত্যু ঘটলে । যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই 
সব সাময়িক পত্রিকাগুলির কোনও 'কোনওটিতে বাচ্ছাদের 

জন্ত কিছু কিছু লিখতেন। কাগন্গগুলি একে একে 

বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিশু দরদীর হৃদয় বড় বেশী ব্যাকুল 

হয়ে ওঠে। তিনি তখন এগিয়ে এলেন নান] বিচিত্র 

ছড়া ও ছন্দে ছোটদের কঠ ভরে তোলবার জন্য । 

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে শিশুদের মুখে 

হাসি ফোটাবার জন্ত প্রকাশ করলেন যোগীন্রনাথ “হানি 

ও খেল।' নামে একখানি সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ । এতে 

ছিল এদেশের একাধিক লেখকের শিশুদের উপযোগী 

রচনার সংকলন। 

বইখানি প্রকাশ হতে না হতেই শিশু মহলে যেন 

একট! হুল্লোড় পড়ে গেল । দেখতে দেখতে দু'হাজার বই 

বিক্রী হয়ে গেল! দেখে যোগীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে 

পরের বছরেই ছবি ও গল্প নামে আর একথানি শিশুপাঠ্য 

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখানিও তিনি পুর্বস্থরীদের রচন| 

থেকে নির্বাচন ও সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন। 
অবশ্য, তার স্বরচিত কিছু গল্প ও ছুড়াও এ এ্রস্থে 

স্বান পেয়েছিল । 

পরবত্বী কালে তিনি বাচ্ছাদের জন্ত লেখা বিলাতী 

উদ্তট ছন্দ ও ছড়ার অকরণে ও অনুসরণে 'হাসি রাশি, 
ঠ 

নামে একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেন। অবশ্য, 

এই খানি বেরিয়েছিন ভার *হাসি ও খেলা 

প্রকাশিত হবার প্রায় দশ বছর পরে। এই বই খানি 

বেরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগীন্দ্রনাথের সংগৃহীত 



৬৬ যোগীল্রনাথ 

খুকুমণির ছড়া প্রকাশিত হয়ে শিশু রাজ্যে ত্বাকে 
সুপ্রতিচিত করে দিয়েছিল । 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এর দু'বছর আগে যোগীন্দ্রনাথকে 

অমরত্ব এনে দিয়েছিল তার “হাসি খুসি বইখানি। 

1151574801৭ 11784 4 11147145117] 
«4 

॥ 

নি রা 
/ 4, গার রি 1৮ 5 *? । ১8. 
7৮ স৮ 1 

82. 

চািলিন টে ৫ পা ? দহ ্ হ। ৪০৭ ওপদুহ ত এ এ 

নব ' 2 ৪৭4 5 

৪৬ 

৪2 
তি ছা 41 

1 

সেই 'অ'য়ে অজগর অ।সছে তেড়ে! আজও এদেশের 

কচি কাচাদের শিক্ষার প্রথম আনন্দগান রূপে গণ্য । 

আজ তার জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে তাকে আমাদের 

অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে চাই শিশু সাহিত্য 

রচনায় তিনিই আমাদের প্রন্কৃত আদি গুরু | 

£ 1 111 8744 / 

নে 721 
চি /গ 1৫ /) 18 1 

টি 1714 ঠ 7৫ & ? 1 ্ 

£ /11+5)7 ল 140714. 
॥:1772 ৫7 81:58 

-1 8 এ / 
2 0 

রা হানি] 
৮৮0৭ 4 

রঃ টু সো ॥ [০ রশি , 

রর 4 রি 7 রি । ৪7, 1281 
14 রর 1৮7), 2৪ ৪ শনি খু 

চন া বা ? লন 2 টোন /! 

১০০০ ৮7 187,:1, * 
ার8/1541 মাল? ্ঃ ॥ 

রর ৮1৮47 ] “্প 1 হু 

চা 
১৭, 1 ঃ 

রঃ 4 দূ 

পা 
৭,75149:%1 

৮ 88151 
7৮5 শা 8? চি 

নুরে পদ. 7 নি 

2 নর ন 1] 

511347 দা % 
হ প্র চুদি? রি 7৪ 

দি, £ুদব শি 

॥ সান ॥. 

ও 
এড 

॥ 

ঠ 

এজ 
7 

র 111117711 1,115 পা পো - শঃ রঃ + £ 1. ৮» ৮৭ 

নব ীরিরনাতা 1 1 ॥ 771 ৮1 নিলে 01"18,4 তু ৮, 8.7 
, / টা 47772 1488:41%18/7554:74 ৮1 ঃ রহ দলঠিএল 

যৌবনে যোগীক্দ্নাথ 



্ীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার 

উনসত্তরের চোৌঁকাটের উপর দাড়িয়ে 

তোমায় জানাচ্ছি শত কোটি নমস্কার, 

লেৌকিকতার আড়ষ্ট পোষাক পবে'। 
মনে পড়ছে 

এমন একদিন ছিল 

যেদিন তোমাকে লোক-দেখানে। নমস্কার করবার কথ। 

ভাবতেই পারতাম ন]। 

সেদিন তুমি আমার অন্তরঙ্গ ছিলে 

সঙ্গী ছিলে 

সাথী ছিলে 

মনে হচ্ছে সেদিন যেন তোমার কোলে বসে' 

তোমার গল। জড়িয়ে 

শুনেছি বীর ফটিক চাদ বাবু 

মেহের আলি আর কাঠ বেরালীর কাহিনী ; 

হারাধনের দশটি ছেলেকে 

আমারই স্বপ্নলোকে মূর্ত করেছিলে তুমি একদিন । 

সেদিন তুমি আপনার লোক ছিলে 

তোমাকে নমস্কার করবার কথ। ভাবতেই পারতাম না । 

কালের প্রবাহ কিন্ত ভালিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে 

তোমার কোল থেকে । 

হয়েছি সমান্জের লোক 

কাজের মানুষ 

সংসারের নান। দাৰীর জোগানদার। 

হঠাৎ পিছু ফিরে দেখেছি 

আমার ছেলেমেয়ের! 

বসে' আছে তোমার কোলে । 

শাড়া 
বনফুল 

তাদের কলহাশ্য উঠছে 

মেহের আলির গল্প শুনে 

তোমাকে ঘিরে ছড়ে। ছড়ি হাসাহালি করছে তার। 

আমি যেমন করতুম। 

কিন্তু তারাও থাকে নি বেশী দিন 

তারাও ভেসে গেছে সংসারের প্রবাহে । 

হয়েছে কাজের মানুষ 

কেউ ডাক্তার, কেউ ইনজিনিয়ার 

কেউ বা আরও কিছু। 

তোমার রূপকথালোকে বেশী দিন তারাও থাকে নি 

কিন্ত তোমার নপকথালোক 

শুন্য হয় নি তা বলে। 

সেখানে ছুটেছে আমার নাতি নাতনীর] । 

ছোট ছেলের খেলার মাঝে বসে আছে! তুমি চিরকাল 

চিরশিশু যোগীল্রনাথ সরকার । 

তোমার চারিদিকে ফুলের ভীড় 

তারার ভীড় 

রামধন্ুর যাতায়াত। 

ওগে৷ চির-শিশ্ত, 

তোমাকে ধিরে দোয়েল, টুনটুনি 

কোকিল, হলদে পাখীর 

রূপের হাট, 

গানের হাট 

সাজিয়ে রেখেছে চিরকাল । 

উনসত্তর বছরের চৌকাটে দাড়িয়ে 

সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছি তোমার দিকে 

আর ভাবছি তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব ন।, 



৬৮ যোগীন্্রনাথ 

তাই ওগে! আমার পরমাত্মীয় যোগীন্র নাথ পরফার কেন থাবে না, 
আজ তোমাকে জানালাম লোৌকিকতার চলে এসে, ব'স না তোমার নাতি-নাতিদের দলে! 
লোক-দেখানে। নমস্কার । ভাবছি এ ডাকে সাড়া দিতে পারব কি ? 
শতকোটি নমস্কার । শরতের হালক] মেঘের মতো 

লঘু-ছন্দে 
মনের ভিতর কিন্ত একটা অবুঝ যেন বলছে ভেসে যেতে পারবে কি তোমার কাছে 
ঘ] ভূমি হারিয়েছ ত1 আর ফিরে পাবে না। মাল বোঝাই 
হঠাৎ ভুমি যেন হেসে বলছ--- প্রকাণ্ড মহাজনী নোৌকোটা ? 

টিটি রি জিত ৩ ৮ ন্ 

১২০১৭) 

রন নর হত ২৮ সু 

খনি নাল মদ ১১১১১১৪১১৬০): রি 
আস তা ২২৪ ॥ ২১১ 
রি সি ১০ ১ ্ 

গারিভির 

প্র 7. ১২0০ আউট মত $) 

“গোলকুঠি”, যোশীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনের 
বেশীর ভ্ভাগ অতিবাহিত করেন। 



আম্মটি আগ্মি খাব পেড়ে 
অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 

ছেলে ভুলানো ছড়ার যে ধর্ণ--যোগীন্দ্রনাথ 

সরকারের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলির সেই ধর্ম--শ্বাভাবি. 

কত1। গাছের ডগায় ফুলের মত তাহার কলমের মুখে 

এই কবিতাগুলি যেন আপনি ফুটিয়! উঠিয়াছে। পড়িলে 

মনে হয়, চিন্তা নাই ভাবনা নাই প্রস্ততি নাই প্রয়াসের 

চিহ্নমাত্র নাই। শিশু যখন আপন মনে কথ! কহিয় 

যায় সেই কথার মালার উপর তাহার মনের প্রাতচ্ছবিটি 

পড়ে তাহার ভাবের সঙ্গতি নাই, অর্থের ধারাবাহিকতা 

নাই, তাহ] নানারপের নানা রঙের নান। মুডের নান! 

ছবির এক একটি আালবাম । শিশুর মনের মধ্যে প্রবেশ 

করিয়। তাহার সহিত একাত্ম হইতে পারিলে তবেই পে 

ছবির উৎসের সঙ্ধান পাওয়! সম্ভব হইবে । যোগীন্্রনাথ 

তাহা পারিয়াছেন। তাহার ভাষায় শিশুর মুখের মিল 

খু'জিয়া পাই । শিশু যেমন চিরনুতন, ভাহার 

ছড়াগুলিও তেমনি আজ পর্ধস্ত পুরাতন হইতে 

পারিল না। আমার নাতনী যখন আপন 

মনে বলিয়া ছুলিয়! দ্ুলিয়! গানের সুরে হারাধনের 

দশটি ছেলের হিসাব করিয়া যাইতেছে আমার 

মনকেও সে তাহার সঙ্গী করিতে ছাড়ে নাই। 

যোগীন বাবুর দোঁলতে আমার তিন বছরের 

নাতনীর সমবয়সী হইতে আমার কিছুমাত্র বাধিতেছে না। 

শুধু আনন্দ নয় ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও তাহার দানের 

মূল্য অপরিমেয়। শিশুদের বর্ণশিক্ষ1 দিবার অন্ত তিনি যে 

পদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন এদেশের পক্ষে তাহ] অভিনব । 

বিষ্াসাগর মহাশয় আমাদের হাতে খড়ি দিয়েছিলেন 

বটে কিন্ত যোগীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন বলয়! বিদ্যা- 

স্থানে ভয়ের দৈত্যটা মাথা চাড়। দিতে পারে নাই। 

য় সেদিন প্াযারী সরকারের পাশেও বিধাতা 

যদ্দ যোগীনবাবুর মত একজন দেবদূতকে পাঠাইয়। 

দ্তেন তাহা হইলে ইংরাজী পাঠ মক্ুস্থলীর রক্ষত' 

তটা ভয়ঙ্কর হইত ন।। 

যোগীন্রলাথ সরকারের জন্ম শতবর্ষ পুর্ণ হইতে 

চলিয়াছে। আমরা এই উপলক্ষে তাহার পবিত্র 

স্বৃতির উদোশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বাংলা ভাষা 

যতদিন থাকিবে যোগীন্তরনাথের স্মৃতি বাঙালীর মনে 
ততদিন অ্নান থাকিবে । অজগর যতই তাড়! করুক 

আম খাইবার আশ! শিশুমনে অক্ষয় হইয়! থাকিবে, 

এবিষয়ে আমার মনে সংশয় মাত্র নাই। 



(ঘাগান্দ্র-স্ৃতি 
জুনির্নল বস্তু 

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। আমর! 

ছুটি ভাইবোন গিরিডিতে গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, 

-দৈবাৎ সে সময়ে শ্বনামধন্ত চিকিৎসক স্যার নীলরত্তন 

সরকার মশাই গিরিডিতি এলেন। তাকে আমাদের 

দেখানে! হোলে।। তিনি আমাদের অন্তে ব্যবস্থ! 

করলেন এক রকম উগ্র-্বাকালে। লাল রংয়ের মিকৃদ - 

চার। এই লালচে ওষুধের তীব্র ঝাঁঝে ব্যাধি-রাক্ষসী 

পালাই-পালাই করেও যেন আমাদের মোহ আর কাটিয়ে 

উঠতে পারছিল না, ঠিক এমনি সময়ে বাবা এনে দিলেন 

আমাদের লাল মলাটের একখান! মোটা বই। বই- 

থানির গাম *শিশুপাঠ্ায গ্রন্থাবলী।” বাবার কাছে 

ভানলাম স্যার নীলরতনের ছোট ভ।ই যেগীন সরকার 

মশাই হচ্ছেন এই বইখানির গ্রন্থকার | 

মাথ] তুলে উঠে বসতে পারতাম না। সর্ধবাঙের 

যন্ত্রণায় মুহমান থাকতাম প্রায় সকল সময়েই । বয়স 

তখন আমাদের দশ বারে] বছরের বেশী নয়। 

এই শিশুপাঠ গ্রস্থাবলীখানা এক অতি অলৌকিক 

প্রভাব বিস্তার করল আমাদের এই আধিব্যাধি যুক্ত 

দেহে ও মনের উপর । 

দিদি ও আমার মধ্যে চষ্লা প্রবল পাল্লা এই বইখান। 

নিয়ে। যে আগে সেরে উঠবে বইখানার মালিকানা 

স্বত্ব পাবে সে। 

অভি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের আাল। যন্ত্রণ। যেন 

ফুস মন্তরের চোটে কোথায় উধাও হয়ে গেল) আমরা 

রোগের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে দিনরাত সন্মোহিত হয়ে রইলাম 

এই অথৈ আনন্দ-সমুদ্রে। ওঃ কী আনন্দ, কী আনন্দ! 

পাতার পর পাতায় কী অমূত রদের ছড়াছড়ি, কী ম্বগায় 

পুলকের পরিবেশন--সে কথা আজও ভুলতে পারি 
নাই। 

রাত্রে স্বপ্ন দেখতাম--দিদি আমার আগে ভালো 

হয়ে উঠেছে আমার সমস্ত প্রাণের ব্যথ। যেন কাল। 

হয়ে উছলে উঠতে চাইত--বইখানা তবে দিদিরই 

হয়ে গেল- হায় হায় হায়। 

দুজনেই আমর] এক সঙ্গে ভালে! হয়ে উঠলাম খুব 

তাড়াতাড়ি । বইখানার মালিক হলাম 'আমর] দুজনেই । 

গোলমাল গেল চুকে। 

এখনে। ভেবে উঠতে পারছি ন1,--আমাদের এত 

তাড়াতাড়ি ভালে! করলে! কে-_-এ লাল মিক্স্চার ন। 

্র লাল মলাটের বই। 

তখন থেকেই ।যোগীন্দ্রনাথের আমি একজন গোড়া 

ভক্ত হয়ে উঠলাম। 

শিশু সাহিত্যের উষর ক্ষেত্র আজকাল মরস শস্য- 

শ্যামল হয়ে উঠেছে। ফল, ফুল, শশ্য-পর্ণের নয়ন-যন-হারী 

অপুর্ব সমারোহে ও সৌন্দধ্যে আজ তা! অতি মাত্রায় 

সমৃদ্ধ । কিন্ত আমাদের শৈশবকালের প্রথম অংশট! 

পার হতে হয়েছে অনুর্বর মরুভুমির উপর 
দিয়ে। দুই একটি তালখেডজুরের গাছ যা ছিল, 

তাঁর ছায়াই তখন আমাদের ছিল পরম তৃুপ্তিদা্নক 

চরম আনন্দকর। 



শতবাধিকী ন্মরণী 

“ৰাতি পোহাইল উঠ প্রিয় ধন 

কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ। 

কন্ব। 

“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, 

কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল। 

এই সব ছড়াই ছিল তখন আমাদের বড়াইয়ের বস্ত | 

এই সব কবিতাই আমাদের প্রাণে ম্বগায় আনন্দের 

ঝরণ। ঝরাতো।। এর বেশী আর কিছু আমর! আশা! 

করতে পারতাম ন1। 

দারুণ তুভিক্ষের সময় বুভুক্ষুর যা! দশ! হয়, আমাদের 

দশীও তাই হোতো | পেটক বামুনের মত সামনে 

যা] পেতাম গোগ্রাসে তাই গিলতে চেষ্টা করতাম । 

ঠিক এই রকম সময়ে যোগীন্দ্রনাণ এলেন ভগীরথের 

মত শঙা বাগিয়ে, মরুর বুক চিরে তিনি বহালেন নব 

গঙ্গার ধারা। 

অসহ আনন্দে অধীর শিশুর দল ছুই হাতে সেই 

ধার! পান করতে লাগল অঞ্জলি পুরে পুরে । শিশুর 

অভিভাবকের দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন এই 

যুগ-প্রবর্তক মানুষটিকে । সমগ্র বাংলাদেশ বিস্ময়ে 

তাকিয়ে রইল এই অলোক-সামান্ত প্রতিভার দিকে । 

পরে “হাজিখুসি'র হল্প। উঠল। হাসিরাশির 
হর্ায় দিকৃদিগন্ত মুখরিত হোলো, রাঙাছৰির জেল্লায় 
রামধন্ুর রং ঠিকৃরে পড়তে লাগল দিকে দিকে, খেলার 

সাথার দেখা পেয়ে ছিচফাছ্ধনের মুখেও হাসির বন্তা 

বয়ে গেল, লঙ্কাকাগ্ড কুরুক্ষেত্র নিয়ে ঘরে ঘরে শিশুদের 

মধো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বেধে গেল। ছড়ায়, গল্পে, গানে, 
ছন্দে, ছবিতে সার বাংলাদেশে এক নতুন আবহাওয়ার 

হ্যটি হোলো । ছোটরা ভাবল--থন্ত আমরা, বড়র? 

ভাবলে--“হায় রে--আবার কেন ছোট হয়ে গেলাম ন।।” 

ধ 

যোগীন্দ্র নাথের সঙ্গে ধাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না 

--তার! হয়তে! জানেন ন|কি রকম সদানন্দ অমায়িক 

পুরুষ ছিলেন তিনি। “হাসি খুপধি'র লেখক লোকটি যে 

কি রকম হাপি খুসি ছিলেন--তার খোজ অনেকেই 

রাখেন না। 

ধার] গিরিডি গেছেন, তার] জানেন--যোগীন্ত্রনাথের 

বাড়ী গোলকুগঠী এক সময় ছিল সমস্ত আনন্দ-উৎসবের 

কেন্্রস্বল। আর এই উৎসব-তীর্থের প্রধান পাণ্। ছিলেন 

যোগীন্দ্রনাথ ম্বয়ং। পুজার সময় 'গোলকুঠীর' গোলমাল 

কানে না এলে মনট] যেন দমে যেত। 

মনে পড়ে প্রতি বংসর কোজাগরী সন্ধ্যায় যোগীন্দ্র 

নাথের উদ্ভানে পুণিম। সন্সিলনীর কথা। সে অনাবিল 

আনন্দ যিনি একবার উপভোগ করেছেন তিনি তা আর 

জীবনে ভুলবেন কি না সন্দেহ। 

মনে পড়ে প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুলদারপ্রন 

রায় মহাশয়ের বাগ্ভকরের ছেলে সেজে অপুর্ব ভঙ্গিতে 

নৃত্যগীতের কথা । তার অপরূপ সুরের-- 

“আজ পুণিমার সম্মিলন, 

যোগীন বাবুর নিমন্ত্রণ-- 

এখনে৷ আয়ার কানে ভাসছে । বাংল! দেশের এমন 

বিখ্যাত লোক খুব কমই আছেন, যারা এই প্রার্ণমা- 

সম্মিলনীতে যোগ ন] দিয়েছেন, এর আনন্দ উপভোগ না 

করেছেন। 

এই সমস্ত উৎসবের পুরোধা ছিলেন এক সময় 

যোগীন্দ্রনাথ | 

যোগীন্ত্রনাথের কাছে বয়সের কোন বাছ্-বিচার ছিল 

না--তিনি ছিলেন সকলেরই বদ্ধু। শিশুরা বিন! সক্কোচে 
তার সঙ্গে মিশ তো, যুবকেরা পরম বাদ্ধবের মত ভার 



২ যোগীন্ত্রনাথ 

সঙ্গে রহম্যালাপকরত। বয়স বৃদ্ধ হলেও তার প্রাণ 

ছিল শিশু? মহ সরল । 

যোগীন্্রনাথের মাছ ধরবার নখ ছিল খুব বেশী রকম। 

আমর! দেখেছি--গিরিভিতে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। তিনি ছাতা 

মাথায় দিয়ে টোপ ফেলে বসে আছেন পুকুরের ধারে। 

ঝড়-বাদল, রোদ-বাতান কিছুতেই তার দৃ্টি নাই। 

অপন্তভব ধৈর্ধ্য-শক্তির পরিচয় এট! । 

একদিন তিনি মাছ ধরতে চলেছেন- হঠাৎ আমার 

সঙ্গে দেখা। আমি তখন স্কুলের বালক। বই নিয়ে 

স্কুলে চলেছি । আমায় দেখে তিনি তার স্বাভাবিক 

মধুর হাসি হেসে বল্লেন” 

£ওহে, লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে 

মৎন্য ধরিবে খাইবে সুখে ।” 

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার ছিল-_ 

কিন্ত মময়ের অভাবে অতি সংক্ষেপে ছু'চাবটি ব্যক্তিগত 

কথ|র অবতারণা! করলাম মাত্র । 

আমার অি পৌভাগ্ যে, যোগীন্দ্রনাথের স্ষেহ 

আমি লাভ করেছি, তার উৎসাহে আমি উৎসাহিত 

হয়েছি--ঙঠার অযাচিত গ্রীতিতে আমি ধন্ত হয়েছি। 

সবার পুর্ববে পক্ষাধাতে যখন তিনি অথর্ধব-প্রায় তখনে! 
ভার মুখের বিমল হাসিটির অভাব কখনে ঘটেনি । 

শিশুর মত সরল হেসে তখনে। তিনি আমাদের প্রাণের 
আনন্দ জানিয়েছেন । 

উপযুক্ত বয়সে যোগীন্দ্রনাথের তিরোধান হয়েছে-- 

এ জন্যে হুঃখ করবার কিছু নাই। ছুঃখ এই যেজীব- 

দশায় তাকে বাংলাদেশ যথাযোগ্য সন্মান দেয় নাই। 

বাংলাদেশে শিশু-সাহিত্যিকের! চিরকালই অবজ্ঞাত, 

'অপাংজেয় ৷ রবীন্্র-জয়স্তী থেকে আরম্ভ করে ছোট 

বড় অনেক জয়ন্তী এই কলকাতা সহরে “হয়ে গেছে। 

মদি শিশু-পসাহিত্যিকের কদর থাকত, তবে আমার 

বিশ্বাস আজকের এই ০9৮77১066) 

জানাবার আগে মহ! সমারোহে যোগীল্র 

অনুষ্ঠানও নিশ্চয় হোত। 

89107009009 

জয়ন্তীর 

যদি কোনে! দিন সত্যিকারের বাংলা সাহিত্যের 

ইতিহাস লেখ। হয়--তাতে অলম্ত অক্ষরে লেখা থাকবে 

যোগীন্ত্রনণাথের কথা--এ আমার প্রব ধারণ] । 

সি 



যোণীক্দ্রনাথ 
স্ুধীরঞন দাস 

স্বগাঁয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পুণ্য স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্তে তার জন্ম শতবাষিকী পালনের 

আয়োজন হয়েছে জেনে যারপরনাই গ্রীত হলেম। ভার 

কাছে দেশবাসীদের যে অপরিশোধনীয় খাণ রয়েছে এই 

আয়োজন তারই ন্বীকৃতিমাত্র। এ সন্মান তার নিতান্তই 

প্রাপা ছিল । 

শিশুদের হৃদয় মনের বিকাশ ও প্রসারের জন্তেযে 

তাদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা কর] দরকার এককালে 

সেই বোপ আমাদের দেশে অনুভুতই হয়নি। সে 

আমলে শিশুদের মনোরপ্তনের একমাত্র সম্বল ছিল 

তাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসীমাদের বা বাড়ির পুরান 

দাসীদের মুখে বল! গল্প ব। ছড়া । তার মধ্যে খুব বেশী 

বৈচিত্র্য না থাকলেও শিশুদের ওই নিয়েই মন্তষ্ট থাকতে 
হোতো। শিশু সাহিত্যের একান্ত অভাব ছিল তখন 

আমাদের দেশে । সেই অভাব পুরণের জন্যে আজ পর্যন্ত 

যে প্রচেষ্টা হয়েছে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই পথিকত। 

শিশুদের মনের মতন করে তিনি একখানার পর আর 

একখান|! বই লিখে বা! সংকলন করে গেছেন। 

“হাসি খুমী” ও “হিজিবিজি” দিয়ে অক্ষর শিক্ষা! থেকে 

সুরু করে “হানি রাশি” ছবি ও গর, ছড়া ও ছবি 

বনে জঙ্গলে ইন্যার্দি নানা বয়সের শিশুদের রুচি 

উপযোগী নান! গন্ের বই তিনি শিশুদের সামনে তুলে 

ধরেছেন । শিশুর। তন্ময় হয়ে সে সব গর ও ছড়া প'ড়ে 

কি আনন্দই না পেত। এইআনন্দ বিধানের জন্যে 

যোগীন্দ্রবাবু শিশুদের ও তাদের বাপমায়ের কৃতজ্ঞতা 

ভাজন হয়েছেন। আজকে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

যোগীন্দ্র বাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরম 

তৃপ্তি লাভ করছি। 



ঘোগীন্দ্রনাথ সত্রকান্র 
সজনীকাস্ত দাস 

সাধারণ গৃহস্ব-বাড়ীতেও পাঠ্যোতর বইয়ের আমদানী 

ছিল না বলিলেই চলে । শিশু-সাহিত্যের একমাত্র 

পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় । বাংল! 

দেশের এই কালের ছেলে-মেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন 

তাহার] বড় হইয়৷ বিস্মৃতিপরায়ণ ন। হইলে, তাহার নামে 

উচ্চতম স্ম্বতিস্তস্ত বংলা দেশের কোথাও না কোথাও 

নিশ্চয়ই নিম্সিত হইত । 

মায়ের মুখে শোন। কাহিনী এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ 

ও কাশীদাসী মহাভারতের কথা বাদ দিলে ছাপার 

অক্ষরে প্রথম কোন্ গল্প আমার শিশুযমনকে আলোড়িত 

ও অস্ফুট কল্পনাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল-_ছুস্তর 

স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়। তাহারই সন্ধান করিবার চেষ্ট। 

করিতেছিলাম। সেই আমার ঘটনা বৈচিত্র্যহীন 

শৈশবের ম্বচ্ছ নিঝ'র-ধার। আজিকার বাত্যাহত তরঙগ- 

ক্ষুব্ধ থুর্ণাবর্তপঙ্কুন আবিল জলম্তোত হইতে বনু দুরে 
পিছনে পড়িয়া আছে। কালের বিপুল ব্যবধানে প্রায় 

গকল ছাপার অক্ষরই সেই নিঝ-র-ধারার ক্সিপ্ধচপল 

নৃত্যপ্রবাহে উপলখণ্ডের মত হারাইয়] গিরাছে | হাত- 

ডাইতে হাতড়াইতে অকম্মাৎ যেগীন্দ্রনাথ সরকারের 

"ছবি ও গল্প” আমার বিলীয়মানপ্মতি পথে ভাসিয়। উঠিল । 

ভুলিয়! গিয়াছিলাম এই “ছবি ও গল্পে” সন্কগিত শ্রারবীন্দ্ 
নাথ ঠাকুরের “বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর” কবিতাটিই 

আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রথম উদবুদ্ধ করিয়াছিল। 

গ্রম্মাবকাশের দ্বিপ্রহরে এই মহার্ঘ রত্ব-সম্বলিত বইখানি 
সংগ্রহ করিতে গিয়াই দাদাকে আহত করিয়া মায়ের 

কান্নার কারণ হইয়াগ্িলাম। বইখানির নাম স্মরণে 

উদিত হওয়া মাত্রই আমার অক্ফুট শৈশবকালকে 
ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়। পাইলাম । বিচিগ্র চিত্রশোভিত 

সেই ছবি ও গল্ে'র পাতায় পাতায় আবার সেই 

শিশুমনের অনন্ত কৌতুহল ও অসীম আগ্রহ লইয়! 
বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল--“আমাদের 

গোবদ্ধন, ওরফে গোব্রার” “ফাকি দিয়! স্বর্গলাভ'*, 
সহৃদয় “কেনারাম”র অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকপ্। লাভ, 

বুদ্ধিমান “রামধনে"্র মুক্তিলাভ এবং তাহাকে উপলক্ষ 
করিয়৷ পাড়ার বকাটে ছেলেদের সেই ছড়া__ 

বুদ্ধিমান রামধন, 

সাবধানে থেকে।, 

নাকে মুখে ছিপি এ'টে 

বুদ্ধি ধরে রেখো 1” 

এবং সর্ব্বোপরি চারিভাগে বিভক্ত ঢার পরিচ্ছেদের 
বড় গল্প “্জয়-পরাজয়” (আমার জীবনের প্রথম ধারা- 
বাহিক উপন্তাস ) নান! বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়! 
গল্পের শায়ক মোহনলালের শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানলাভ-- 
“দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত।” এই চারটি গল্পের 
সাহায্যেই বাংল। ছোট ও বড় গল্পের সাহত 
আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় । এই চারিটির মধ্যেই 
ভোতিক, অধিভৌিক, লৌকিক, পারমাথিক, অদ্ভুত, 
আজগুবি, হাশ্য-ব্যঙ্গাত্বক, গম্ভীর--এমন কি, আজকাল 
বছলব্যবহৃত মনস্তাত্বিক রসের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম 
(শুধু অধিকাংশ বাংলা গল্পে যাহ? প্রাণ__-সেই নারীপুরুষ- 
খিটিত প্রেম বা যৌন আবেদনের কোন সন্ধান এইগুলিতে 
মিলে নাই। ) পুর্বে 'বর্ণপরিচয়” “কথামালা” প্রভৃতিতে 
অনেক গল্প পড়িয়াছিলাম; কিন্ত সেগুলির কোনটাতেই 
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মনে গল্প-রসের সঞ্চার হয় নাই, বানান এবং অর্থের 

গহনে গল্পের রসের মাধুর্য ও আকর্ণ হারাইয়। 

গিয়াছিল। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে এমন 

একটি বস্ত্র খোজ পাইলাম, যাহা পাঠ্য পুস্তকে ছিল 

না, যাহ কাবা হইয়াও বাস্তব লোক হইতে কল্পনার 

অবাস্তব রাঁজ্যে আমাকে উত্তীর্ণ করিয়৷ দিল। 

“জয়-পরাজয়” ছে!ট হইলেও আ.জিকার বুদ্ধিতে বিচার 

করিয়৷ দেখিতেছি ইহাতে উপন্যাসের বাধন অঙি 

চমৎকার ; বাঙালী ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ 

ঘটনার সমষ্টি হইলেও ইহ! সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠকের কৌতু- 
হল জাগ্রত রাখে । ইহার উদ্দেশ্য--অন্যায়ের সহিত 

সংগ্রামে ভায়ের জয়লাভ--অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই 

ফুটিয়। উঠিয়াছে, পাঠ্য পুস্তকের গল্পের যাহা দোষ 

পাঠকের চোখে অ]্ছুল দিয়া মরাল প্রকট করিবার 

প্রয়াস ইহাতে নাই । কলিকাত! হইতে ট্রেনযোগে বাড়ী 
বগুলায় মায়ের কাছে যাইবারকালে নায়ক স্বপ্নে চিরশক্র 

নেপালের সহিত সংঘর্ষে আহত ও মুছিত হইয়া যখন 

“বগুলা, বগুলা'শব্ শুনিয়! আত্মস্থ হইল তাহার তখনকার 

পেই অচেতন বিহবলত। আমি আজ পর্যন্ত অনুভব 

করিয়! থাকি ; পুর্ববঙ্গ রেলপথে বগুলা ্রেশনটি যতবার 
পারাপার করিয়াছি, ততবারই এক ভাগ্রত জীবন্ত 
অনুভুতি আমাকে অভিভুত করিয়াছে । 

যোগীন্্রনাথ সরকারের নিকট আমার--তথ! 

সেকালের ছেলেমেয়েদের খাণের পরিমাণের কথ! লিখিয়। 

শেষ করিতে পারিব না। বিদ্ভাসাগর, মদনমোহন, 

অক্ষয়কুমার ছান] পাকাইয়৷ গোল্ল প্রস্তুত করিলেন, 

বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়! তাহা রসে ফেলিয়। 

রসগোল্লা করিয়া ছড়িলেন; এই ছুই জনের ক্ষেত্রে পাঠ্য 

পুস্তকের ক্রমপরিণতিতেই রসের সঞ্চার হইল। শিক্ষিত- 

সমাজ তাহ গ্রহণ করিলেন । শিশুসমাজে রস-ভগীরথ 

হইলেন যোগীন্রনাথ সরকার । ষোগীন্দ্রনাথ আমাকে 

রমরাজোর যে নমুনা! দিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে কৃততন্তত। 

চিত্তে স্মরণ করিতেছি । 

পম এস 
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পচ থেকে পয়ষট্ি বয়সের এমন কোনো একটি 

বাঙালী-আছে কি, যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বই পড়ে 

মানুষ হয়নি? এমন একটিও শিশু থেকেছে কিঃযে 

একদ] দুঃসাহসে ভর করে সোচ্চার ঘোষণায় মুখর হয়ে 

ওঠেনি 'অজগর তেড়ে আসছে" বটে, কিন্ত “আমটি আমি 

পেড়ে খাবোই”। 

নিতাস্ত আজকের দিনের শিশুর! হয়তে। বহুবিধ 

বর্ণ পরিচয়ের অরণ্যে দিশেহার] হয়ে বেড়াছে, তাই 

বাংলার ঘরে ধরে একই সুর ধবনিত হচ্ছেনা । কিন্ত 

একদা হয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে পৃথিবীর চিরস্তন 

লীল] রহশ্যটি অবোধ শিশুকঠে ধবনিত হয়েছে, "ইদুর 

ছান! ভয়েই মরে । ঈগল পাখী পাছে ধরে ।' 

বাঙালী-জীবনে যোগীন্দ্র সরকারের অবদান কতখানি, 

সে কথ! আজ ভাববার দিন এসেছে । আমর] ঘদি সেই 

অবদান সম্পর্কে উদাসীন থাকি, সেটা! আমাদের পক্ষে 

লজ্জারই কথা! । তবে আশার বিষয় যোগীন্্রনাথ সরকারের 

শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু ভাবনা ও 
আলোচনা হচ্ছে। 

আর এই আলোচনার মাধ্যমেই আমর] নতুন করে 

উপলদ্ধি করছি একদ1 যোগীন্দ্র সাহিত্য কেমন করে 

প্রত্যেকটি বাঙালীর মনোলোকে একটি খুসির রাখী 

পরিয়ে দিতে লক্ষম হয়েছিল । 

সেই রাখী বন্ধনটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোচন৷ ক্ষেত্রে। 

বক্ত। ঘদি আলোচন সুত্রে উল্লেখ করেন, 'দাদখানি 

চাল, মুস্ুরির ডাল, চিনিপাতা দৈ'--সঙ্গে সঙ্গেই 

শ্রোতাদের ভিতর একযোগে গুন গুনানি উঠবে, “ছুটে! 

পাক। বেল সরিষার ভেল। ডিম ভর! কৈ।* 

অথবা বক্তা যেই বলে ওঠেন, আফ্রিকাতে কারী 

সুখে কাটিয়ে বারে! মাস--অমনি সেই "সুখের" প্রকৃত 

ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তা না এসে আমার আপনার মধ্যে 

ধ্বনিত হয়, “সেই খানেতে কহে! দেশে জদ্থে 

করে বাস।' 

সেধবনি এগোতে এগোতে 'ঘুমের প্রকৃত ওযুধ: 

আবিষ্কারের শেষ প্রান্ত পর্যস্ত না গিয়ে ছাড়েনা। কারণ 

কার ন! মনে আছে তার শেষ লাইনটি অবধি লেখকের 

নাম জেনে না জেনে, অথবা জেনে ভুলে গিয়েও তার 

অনবদ্থ রচন৷ গুলি বাংলাদেশ কঠস্ব করে রেখেছে। 

কিনব! শুধুই কঠস্বও নয়। অন্তরস্থই বল। চলে । 

অথচ এরই আশ্চর্য ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা যেন 

তেমন অবহিত নই। “শিশু সাহিত্য” নিয়ে আলোচন৷ 

সভ] বসিয়ে অনেক সময় আমরা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 

নাম উল্লেখ করতে ভুলে যাই। “শিশু সাহিত্য নিয়ে 

গবেষণ! পুস্তক লিখতে বসে সে নামটি ছুয়ে যাই কি 

না যাই! শিশুদেরকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নামাতে 

বসে অথব। স্কুলে পাঠশালায় তাদের দিয়ে আবৃত্তি 

করাতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কোনে৷ ছড়ার কথা 

আমর] মনে আনতে চাই না। 

অথচ কে না আমর! আমাদের সেই সোনার শৈশবে 

হুনাস থুসি' 'হাপিরাশি' হাসি ও খেলা 'রাঙা ছবি 

থুকু মণির ছড়া'র ছন্দ দোলায় বিভোর হয়েছি? আজও 
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তে! দোল। ওঠে তার কোনে। একটি লাইন কানে 

এলেই । তবু. এই উদাসীন্য। আব একটি আশ্চর্য্য ! 

ইয়তে। যোগীন্্র সাহিত্যের সারলা তার একটি কারণ। 

হয়তো যে অভ্যাসের বশে আমরা মাটির নীচের 

শিকড়টিকে ভুলে থাকি, সেই অভ্যাপটাই কারণ । হয়তে। 

ব৷ সেই যুগটা যে কোনো বিষয়েই তেমন সঞ্জাগ চেতন 

ছিল না, সেটাও একটা কারণ । সে যুগ লেখাটাকে 

যতট] মনে রাখতো, লেখককে বোধ করি ততট] নয়।' 

যদি বলা হয় আধুনিক শিশু সাহিত্যের পথিকৃৎ 

হচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ দরকার, তাহলে বোধকরি সেটা 

অত্যক্তি হবে না। যোগীন্দ্রমাথ সরকারের পরে ক্রমশঃ 

এসেছেন উপেন্দ্র কিশোর, কুলদ। রঞ্জন, দক্ষিণারপ্রীন, 

সুকুমার (যতদুর স্মরণ হয় বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথও ) 

অুখলত!, নবকৃষ্ণ, এবং আরে। অনেক জন। 

কিন্ত যোগীন্্রনাথের মত এমনপগব বয়সের ছেলে- 

মেয়ের জন্য সবরকম লেখা আর কেউ লিখেছেন কিনা 

সদেহ। শুধুই যে ছড়ার বই তা তো নয়, শিকার 

কাহিনী, ভ্রযণ কাহিনী, জীব জন্র কাহিনী, বিজ্ঞানের 

গল্প, ভূতের গল্প, রামায়ন মহাভারত, কী নয় ? 

নিতান্ত শৈশব কাল থেকে পুর্ণ কৈশোর পর্ষযাস্ত শিশু 

চিত্তাকাশের সমস্ত দিগন্ত তিনি উন্মোচন করে দিয়েছেন 

ভার সোনার কাঠির জাডুতে। শুধু সেকালের পরি- 

প্রেক্ষিতে বিচার করেই নয়। আজকের দিনের কষ্টি- 

পাথরে যাচাই করে দেখলেও শিশু-সাহিত্য--গঞঙ্জার 

ভগীরথ গ্যোগীন্দ্রনাথ সরকারের এই বহু বর্ণের রচনা- 

সম্ভার বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের বস্ত। 

এই শতবার্ধকী স্মারক হয়তে। অনেক পগ্ডিতজন, 

অনেক রগসিকজন, অনেক স্মতিশক্তিসম্পম ব্যজি 

ভাদের স্বতিচারণের মধ্য দিয়ে এবং নতুন যুগের দৃষ্টি 

ভঙ্গী দিয়ে যোগীল্র সাহিত্যের নতুন মূল্যায়ন করবেন 

তাতে যে শুধু কৃতভ্রেতাঃ খুণ স্বীকার করাই হবে তানয়, 

আজকের যুগও পিছু লাভবান হবে। নিতাস্ত শিশু.দর 

জন্ত অনাবিল শিশু সাহিত্য তে। বেশী চিত হয় না। 

আমার আলোচন] কিন্ত অন্ত আর এক দিক থেকে । 

আমি যোগীন্্রনাথের ওই ছেলে ভুলনে৷ ছড়া থেকে বিছু 

কিছু উদ্ধত করে দেখতে চাই এই সব সরল স্থচ্ছ 

নির্নল কৌতুকময় ছড়াগুলির মধ্যে বী ভাবে আস্থগোপন 

করে আছে লোকতত্ব, সমাজতত্ব, খিচিত্র মনশুত্ব! 

অবশ্য আমার এ আবিষ্ষা্টি একাআই মৌলিক, 

এবং যে আবিারের জন্ম ক্ষণকালের খুশির মেজজ'জ 

থেকে। 

প্রথমেই সেই অমর কাব্য চরণটি ধরা যাৰ__ 

£অয়ে অজগর আসছে তেড়ে, 

আমটি আমি খাবে! পেড়ে। 

আমার মনে হয়-_. 

এটি হচ্ছে মানুষের চিরন্তন দুরদমনীয় লোভের 
মনস্তত্ব | অঞ্জরগর অবশ্যই ভয়ের প্রতীক? তা" সে 
ধর্ম ভয়, পাপপুণ্যের ভয়, আইনের ভয়, লোক-নিন্দার 
ভয়, নিষেধের ভয়,যাই হোক । কিন্ত মানুষের সেই 
চিরন্তন তৃতীয় রিপু সব ভয়কে তুচ্ছ করে গাছে ঝুলে 
থাক। পাক! আমটির দিকে হাত বাড়াবেই। যেমন 

বাড়িয়েছিন আদি মানবী “ইভ্” | 

আবার ওই ছড়ারই আর ছুটি চরণ-_ 

ইছুরছান1 ভয়েই মরে, 

ঈগল পাখী পাছে ধরে।' 

ধর] যান! কি, এর মধো স্চিত হচ্ছে আবহমান 

কালের সেই প্রবল ছুর্বলের ইতিহাস? চিরকালই 

ইছুর্ ছানার! ঈগলের ভয়ে কম্পমান। আর ঈগলরা-- 



৭৮ যোগীন্দ্রনাথ 

আচ্ছা চলে আসাযাক,'অআ কখর' হছৃড়ায়--অ 

অ! হু'ভাই অজ বেয়াকুব আসল কুড়ের ধাড়ি, গোঁফ 

দাড়ি সব পাকনো।, তবু বগলে পাততাড়ি।' (জানিনা 

যোগীন্ত্রনাথ সরকারের বইয়ের অনবদ্য ছবিগুলি কার 

আঁকা । মনে হয় আজও তার জুড়ি মেলা ভার। ) এর! 

যেন জগতের বখা ধাড়ি ছেলেদের প্রতীক । 

অথব! জগতের ভিজে বেড়ালের দলের প্রতীক 

সেই ছুটি ভাই। 'থ ১৯ ছু'ভাই ভিজে বেড়াল খাষির 

মত আজ, পরের গাছে ৯চু চুরি করতে না হয় লাজ ।' 

বর্ণমালার জঞ্জাল সাফ করতে ওই “ছু ভাই'কে 

বৌঁটিয়ে বিদেয় করার আয়োজন হয়েছে, ব1 হচ্ছে কিন্তু 

এই ছুনিয়ার হাট থেকে? ভিজে বেড়ালদের তাড়ানে! 

যাবে কি? 

হিজিবিজিরই আর এক অসাধারণ ছড়া-_ 

'রুইতন হরতন ইস্কাবন চিড়ে, 

কেন বাপু মরিবে লোকের ভীড়ে । 

আছে যার! ধাড়িয়ে, দেয় যদি মাড়িয়ে। 

ভুঁড়ি যাবে ভস্কে, টু'টি যাবে ছিড়ে । 

সমাজতত্বের কীম্পষ্ট ছবি! কিন্তু ভুড়ি ভস্কাবার 

প্রতিকার ? অতএব কী করা? 

তারও উপদেশ আছে । অতএব-- 

"চেঁচামেচি রাখো, লুকাইয়! থাকো 

পাখী যথ। চুপচাপ বসে থাকে নীড়ে ।' 

হা গু গা ্ 

এই ঘেরাওয়ের যুগ সেই পুর্ধ যুগের দিকে তাকিয়ে 

বঙ্গ হাসি হাসবে, না সক্ষোভ দীর্ঘ নিংশ্বাস ফেলবে ? 

তারপর দেখি 'মজার মুন্তুক ।' 

যার সুরু হয়েছে 'রাত্িরেতে বেজায় রোদ, আর 

দিনে চাদের অলো--" দিয়ে। কবি এর মধ্যে শুধু 

অবাস্তবতার ছবিই আঁকতে চেয়েছিলেন, ন। ভবিষ্ততের 

ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন ?' 

যে ভবিষ্যতে নেংটি ইছুর দেখে বিড়াঙগে ছুট মারবে, 

আর জিলিপিরা তেড়ে এসে মানুষকে কামড় দিতে 

চাইবে? ঘোড়ার! মাহষের মুখে লাগাম দিয়ে, তার 

পিঠে চড়ছে, আর ঘুড়ির হাতের বাঁশের লাটাইয়ে 

ছেলেরা উড়ছে, এ দ্বশ্য কি দেখছে পাচ্ছি না আমর! ? 

অতএব যদি বলি দুরদ্রষ্ট। কবি এই ছেলে ভুলনো 

ছড়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজচিত্র একে গেছেন, ভুল বল! 

হবে কি ?......অবশ্য পরবতী ছড়া 'কাল। ধলার" যুদ্ধ 

সমকালীন। 

আর “রামু শ্যামুর' কাহিনী? 

সেতে। চিরকালীন। 

রামুরা যখন “ক্ষুধার জালায় কেঁদে কেঁদে টলে পড়ে, 

জননী” তখন শ্টামুকে কোলে বসিয়ে আহার দেন 

এই ত্রিজগতের রাষ্ট্রনীতি । 

আবার শ্যামুর অপরধে রামুর ছ'মাস জেল, এও 

অবশ্যই নিছক কৌতুক কথা নয়? 

'হাসিরাশির" সেই বিখ্যাত কাহিনী “ব্যাউত্ব লাভটিই 

কি সব সময় তলিয়ে বুঝি আমর? "লিপ ক্রগ, খেলতে 

খেলতে মনে প্রাণে আকৃতি প্রকৃতিতে ব্যাঙ হয়ে যাওয়] ! 

* গোল মাথা চ্যাপ্টা হলে! লম্বা হলে ঠ্যাং 
একেবারে হয়ে পড়লো আস্ত কোল ব্যাঙ !' 

* এ কিসের ইজিত? 

আর ছড়া ও পড়ার, সেই ওস্তাদ আর্টিষটটির আট 



শতবাধিকী স্মরণী তং 

একজিবিখনের ছবিটি কার না৷ মনে আছে? যে তার 

ছবির পসর] দেয়ালে টাঙিয়ে সগর্ধে ঘোষণ! করছে-- 

আমি-- 

'কুমীর যখন অশাকি, 

সাধ্য কি যে ভাববে সেট] ভুতু দেশের পাখী । 
আাকলে পরে মাছ, 

বোকাগুলোই বলবে, 'এট৷ 

রাম ছাগলের নাচ। 

আমার খুকি, খোকা] । 

হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়, নয়কে! তেল! পোকা । 

বুঝছো তুমি ছাই-__ 

খুৎ্টি ধরার আগে বাপু কায়দ| শেখা চাই ।? 

এই ওস্তাদর। কি শুধু ওই “ছড়া ও পড়ার” পাতার 

মধ্যেই অবস্থিত ? 

এমন অসংখ্য নমুনা আছে যোগীন্দ্রনাথের রচনার 

পাতায় পাতায়! কিন্তু অধিক নমুনায় পুঁথি বাড়ে। 

অতএব এখানেই ইতি । 

এই তুলনাগুলি, অথবা! এই 'মোঁলিক আবি্ষার' 

নিতান্তই হাসি খুলি প্রন্থুত। তবু এই খেয়াল খুসির 

খেলাটি দিয়েই শ্রদ্ধ্ঘ জানাই সেই হাসিখুসির রাজ, 

হাসি ও খেলার রাজা, রাশি রাশি হাসির রাজ! 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে । 

শৈশব বাল্য ভরাট ডিল যে ছুড়। ও ছন্দে, পড়বার 

অভ্যাস হয়েছে ধার রচন! দিয়ে, আজও ধাঁকে শিশুদের 

সবচেয়ে প্রিয় লেখক ও অপ্রতিদ্বন্্ী লেখক বলেই মনে 

করি, সেই যোগীন্দ্রনাথের এই শতবাষিক্সীর ডালায় 

আমার এই অর্থটি দিতে পেবে নিজেকে খন্ত 

মনে করছি। 

আশা করছি এই উপলক্ষে আজকের শিশুদের কাছে 

নতুন করে আর বিশদ করে যোগীন্দ্রনাথের প্রতিভার 

পরিচয় দেওয়া হবে । অবশ্য তাদের হাতে একবার 

তুলে দিতে পারলেই, তারা নিজের] বুঝে নেবে, 

এ প্রিনিস বছর অরণ্যে হারিয়ে যাবার 

জিনিম নয়। এ সাহিত্য চির সবুজ, চির শামল, 

চির মতেজ। 



(ঘাগীক্দ্রনাথ সরকান্র 
গধীরেন্দ্রলাল ধর 

সামান্ত একটি নাম। 

একজন সাধারণ এণ্টান্স পাশ কর] ইস্কুল মাষ্টার, 

মাইনে মাত্র পনেরে! টাকা, গ্রামের শিক্ষক,-- 

নগণ্য ও সাধারণ। কিন্তু এই সাধারণ নামটিই 

বাংলা দেশে অসাধারণ বলে স্মরণীয় হয়ে রইল। 

একটি শতক উত্তীর্ণ হয়ে আজ তার জন্ম 

শতবাধিকী। এরমুহল ছিল শুধু একটি সত্য--এীকাস্তিক 

সাধনা | যে সাধনা ছোটদের একান্তভাবে শিক্ষা ও 

আনন্দবর্ধনের সাধন] । 

চবিবশ পরগণার জয়নগর গ্রামে যোগীন্দ্রনাথ 

জন্মেছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে । গ্রামের 

ছেলে, গাঁয়ের ইচ্কুলেই সুরু করেছিলেন লেখাপড়া । 

প্রাথমিক পড় শেষ করে চলে যান দেওঘরে । সেখানে 

উচ্চ ইংরেদী ইক্ষুলের পড়াশুনা শেষ করেন এবং 

সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। 

প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাত।য় এলেন, সিটি 

কলেজে ভি হলেন এফ-এ পড়ার জন্য । কিস্তৃ 

পড়াস্তনাবেশী দিন কর! চললে না। কলিকাতায় থেকে 

পড়াশডন! করার যে খরচ গেই টাকার মংস্থান ছিল না। 

পড়াশুন। বন্ধ হলো। 

এক ইন্কুলে চাকরা নিলেন শিক্ষকের, মাইনে পনেরো! 
টাকা। তখনকার দিনের পনেবো টাকা এখনকারদিনের 

মতো। নয়। দেকালের চারটে পয়দ। খরচ করলে 

একটি মানুষের একবেলা পেট ভবে খাওয়া হতে । 

তবু টাকার অঙ্ক হিসাবে মাইনেট| কমই বলতে হবে। 

এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে পড়াতে 

তাদের মনের খবর তিনি পেলেন, আর সেই শিশুমনকে 

খুশি করার কাজে ঠিনি মেতে উঠলেন। সুরু হল 

ছোটদের অঅ ক-খ থেকে । বই লিখলেন-- 

হাসিখুমি। 

হাসিখুসি শুধু বাংল] সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে 

একখানি ম্মরণীয় শিশুদের শিক্ষার বই। যে যুগে এই 

বইখানি রচিত হয়েছিল সেযুগে শিশুমন নিয়ে এতো 

গবেষণা হয়নি শিশুশিক্ষাকে এখাক!র মত জাতায় 

সমশ্থা বলেও প্রাধান্য দেওয়া] হতে। না ডক্টর ফ্রয়েবল 

এর কিগারগােন ও ডক্টর মস্তেসরির পদ্ধতি তখনও 

শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তোলে নি। গতানুগতিক 

যা চলছে তাই মানুষ চালাচ্ছে। সেই সময় 

আমাদের মতে! একট1 অনগ্রসর পরাধীন দেশে বর্ণ- 

পরিচয়ের সহজ মাধ্যম হাসিখুসি প্রকাশিত হওয়া এবং 

তার পরিকল্পন। একট! বিস্ময়ের ব্যাপার, যোগীন্দ্রবাবু সেই 

বিস্ম.য়র শ্রষ্টা। হাসিখুসি তিনি লিখলেন। অ-আ', 
ক-খ যে ছাড়! তার কোথাও একট! যুক্তাক্ষর নেই। 

ছোটদের উচ্চারণে কোথাও কোন বাধ! নেই, জলের মত 

তার। বলে যাবে । ছবি দেখে ছড়া মুখস্ত হবে, তারপর 

অক্ষরের পরিচয় হবে অনায়াসে । ছোটদের সঙ্গে একাত্ব 

না হলে এ ধরণের ধারণা মনে আসে না। ছোটদের 
মঙ্গে সেই আত্মীয়তার বন্ধন যোগীন্্রবাবুব ছিল। 

হাপিখুপির হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী 
বাংলাদেশে বিখ্যাত । এক থেকে দশ অবধি শেখা, 

ার যোগ আর বিয়োগ করার এমন সাবলীল ছন্দরূপ 

তার আগে আর কারও মনে আসে নি। 



শতবাধিকী প্ররণী ৮১ 

হালিখুলির শ্বীকতিও যোগীনবাবু পেলেন। সেষুগে 

ভাল বইকে ভালে! বলতে সুধীসমান্জে বাধতে না । 

বইয়ের প্রচার সবুর হলো। যোগীনবাবু এবার আরে। 

বই লিখলেন-্হাসিধুধি, চমচম, রাঙাছবি ইতাি । 

ছোটদের কৌতুহল মেটানোর জন্ত জন্ত জানোয়ার নিয়েও 
তিনি বই লিখলেন--চিড়িয়াখানা ও বনে জঙ্গলে । 

ছোটরা ছড়া ভালবাসে, সেই অন্ত তিনি ছোটদের শত 

শত ছড়া যংগ্রহ করে একখানি বই করলেন--খুকুমণির 

ছড়া । 

বই বিক্রি হয়, খ্যাতি হয়। এবার শিক্ষকতা ছেড়ে 

তিনি বই প্রকাশের ব্যবসা সুরু করলেন। টাকা "পয়সা 

সামান্ত ধা হাতে এলে! গিরিভিতে তিনি একখানি বাড়ী 
করলেন--গোলকুঠি। কলিকাতার আবহাওয়ায় প্রাণ 

যখনই হাঁপিয়ে উঠতো তখনই তিনি গিরিডিতে 

গিয়ে থাকতেন। জীবনের শেষ ক'বছর তিনি 

গ্লিরিভিজেই কাটিয়ে ছিলেন। 

যোগীনবাধু বা কিছু লিখেছেন সবই ছোটদের অন্য । 

ভার বইয়ের আকার ছোট কিন্তু ছোটদের একান্ত 

উপযোগী | জীবনে তিনি অবকাশ পেয়েছিলেন 

আরে! বই লিখতে পারতেন কিন্তু পঞ্চাশখানি বই তিনি 

লিখে যেতে পারেন নি। শেষ বয়সে তিনি অসুস্থ হয়ে 

পড়েন, ডান হাতখানি অবশ হয়ে যায়, তখন ব। হাত 

দিয়ে ষ্ভাকে লেখার অভ্যাস করতে হয় । 

প্রখ্যাত ডাজার স্যার নীলরতনের তিনি ছিলেন 

ছোট ভাই। 

ব্রঙ্মানন্দ কেখবচন্দ্র সেনের কাছে ভার যাওয়া-আস! 

ছিল। 

বি্ভাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞন রায়ের 

তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ । তুঞ্জনেরই মাছ ধরার সখ ছিল, 

একসঙ্গে মাছ ধরতেন। ছুজনেই মাছের 'চার' নিজেরা 

তৈরী করতেন। সারদাবাধু বলতেন--আমার চারের 

নাম “ইধার আও"। ষোগীবাবু বলতেন--আমার 

চারের নাম 'উধার মত. যাও? । 

যোগীন্্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে 

হলে ম্যাকসিম গোকির শিশুসাহিতা সম্পকিত 

মন্তবাটি মনে পড়ে" 580002951811/ 06869 06100 
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০৮110) যোগীন্রনাথের মধো এই তিনটি গুণই 

ছিল হাসিখুনির শতাধিক সংস্করণের প্রকাশেই তা 

প্রমাণিত হয়েছে। 

আজ যোগীন্দ্রনাথের শতবাধিকী হচ্ছে । বিলাতে 

পিটার প্যানের মর্শরমূতি আছে। কলিকাতায় 

হারাধনের দশটি ছেলের মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠ। করার কথা 

শিক্ষাবিদরা কি চিন্তা করতে পারেন? অবশ্য কলিকাতা 

লণ্ডন নয় ত1 জানি। 



(ঘোগীন্দ্রনাথ ও নবকুষ্ণঃ 
সুকুমার ভট্টাচার্য 

প্রখ্যাত শিশু-সাহিতিক ম্বর্গত যোগীন্্রনাথ 
সরকারের সহিত নবকঞ্চ ভট্টাচার্ষের প্রথম পরিচয় ঠিক 

কিভাবে হয়, ত1নঠিক জানা না থাকলেও একথা সহজেই 

অন্থমান করা যায় যে, যেক্ষেত্রে দু'জনেরই উদেশা এক 

সেক্ষেত্রে যেকোন সুত্রেই উভয়ের পরিচয় ঘট! স্বাভ1- 

বিক। তবে এটাই মনে হয় যে, নবকৃষ্ণ যখন প্রমদাচরণ 

সেন প্রবতিত 'সখা' ছোটদের বিখ্যাত প্রাচীন মাসিক 
পত্রিকা) সম্পাদনা করেন, সেই সময় থেকেই এদের 

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠত। বৃদ্ধি পায়। যোগীন্দ্রনাথ ও 

নবকৃষ্ণ উভয়েই ছিলেন বয়সে প্রায় সমবরস্ক । 

যে সুযোগ অন্বেষণ করে সুযোগও যে তার কাছে 

এসে দেখা দেয়, যোগীন্দ্রনাথের জীবনেও ঘটেছিল 

তাই। সখা” পত্রিকাখানি যখন নানা কারণে উঠে 

যায়, তখন যোগীন্দ্রনাথ বন্ধু নবকুষের সহায়তায় “সখা'র 
সমন্ত কগুলি কিনে নেন এবং এ থেকেই তিনি পুস্তক 

রচন। ও বাবসায়ের একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ 

করেন। 

যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে হৃগ্ভত] যে কত 

গভীর ছিল এবং পরম্পর পরস্পরকে যে কিভাবে 

দেখতেন তার বছ নিদর্শন আছে। যোগীন্দ্রনাথ যখনই 
নবকষ্চকে পত্র লিখতেন, তখনই “ভাই নবকষ্' বলে 

সম্বোধন করতেন এবং শেষে 1লখতেন তোমার 

যোগিনী” । তাদের এই ভালবাগ। 

দিনটি পর্যন্ত অক্ষু£্ ছিল। আতব্রকের দিনে সাহি- 

তাকদের মধ্যে এই গ্রীতি বিরল বললেও অত্যুজি 

হয় না। 

জীবনের শেষ « 

তৎকালীন এই ছুই শিশ্ু-সাহিত্যিক বন্ধুর জীবনের 
কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বলি। 

একবার জয়নগরে যোগীনবাবুর বাড়িতে গিয়েছেন 
নবকষ্চ। যোগীনবাবুঃ নবকুষ্ণ ও সিটি বুক সোসাইটির 
(যোগীনবাবুর বইয়ের দোকান) বিশ্বস্ত কর্মচারী কেশব- 

বাবুর প্রচেষ্টায় সন্ধ্যার অন্ধকারেই মাছ ধর। হ'ল এবং 

সকলে মিলে চড়ইভাতি হ'ল সেখানে । নবক্ষণকে 
কাছে পেয়ে যোগান্দ্রনাথ আনন্দে যেন আত্মহার! হয়ে 
গেলেন। 

আর একদিনের ঘটনা | শারদীয়! উৎসব আরপ্ত 

হতে আর বাকী মাত্র কয়েক দিন। যোগীন্দ্রনাথ হঠাৎ 

নবকৃষ্ণর কাছে এসে বললেন, “তোমায় ভাই সাত-আট 

দিনের মধ্যেই একখানি বই লিখে দিতে হবে। আমি 

উপহারের জন্ত “সিটি বুক' থেকে সেট প্রকাশ করব ।' 

যোগীনের অনুরোধ নবকৃষ্ণ ঠেলতে পারলেন না। কয়েক 

দিনের মধ্যেই তিনি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা! করলেন। সে 

বইখানি নবকৃষ্ণের টুকটুকে রামায়ণ । যোগীনবাবুই 

এই বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছিলেন। কিন্ত এই 

বই লেখার ব্যাপারে যোগীন্রনাথ বন্ধুর ভ্ন্ত যে কতখানি 
শ্রম স্বীকার ও আন্তরিকত] দেখিয়েছিলেন, সেই কথাটাই 

এবার বলি। 

হারিসন রোড ও কলেজ স্ষোয়ারের (এখন মহা! 

গান্ধী রোড) মোড়ে “নবীন ফার্মাসী'র উপর তখন ছিল 

ক্িকান্তের হোটেল। এই হোটেলের পাশের একখানি 

যর যোগীন্ত্রনাথ নবকৃষের এই কাজের অন্ত স্থির করে 
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দেন। প্রত্যেক দিন যথারীতি বিকালে যোগীন্দ্রনাথ 

সেখানে যেতেন এবং দু'জনে এক সঙ্গে টিফিন খেয়ে 

বেড়াতে বেরুতেন। যোগান্রনাথের এই যত্ব ও চেষ্টা 

নম! থাকলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি প্রকাশ হ'ত 

কিন! সলগেহ। 

যোগীন্্রনাথ অনেকের কাছেই বলতেন, “নবকষণ 

ভট্টাচাযি হলে কি হবে, পছলেও সাহেবকেও হার 

মানিয়ে দেয়।' এছাড়। তিনি আরও বলতেন, 'নবকষেের 

“ছেলেখেলা বইখানি যেকি বস্তুত আমাদের দেশ তা৷ 

বুঝল না। এটা দেশের দুর্ভাগ্য ।' 

যোগীল্ত্রনাথের বইয়ের অনেক ব্লকই নবরুঞ্ তার 

বইয়ে ব্যবহার, করতেন । এট] বলাই ছিল যে, নবকৃষ্ঝ 

যখন যে ব্রকই চান না কেন, যেন তাকে দেওয়। হয়। 

তিনি সকলের কাছে এ কথাও বলতেন যে, নবক্কষ্ণ ও 

আমি পৃথক নয়। সত্যই এই সরল ও নিরহঙ্কার মানুষটির 

অন্তর বন্ধুর প্রতি” যে কি ভালবাসায় ভরা! ছিলঃ তা 
বলে শেষ করা যায় না। একবার ভার ছেলের বিবাহের 

সামাজিক হিগাবে জলের জগটিও অন্ুস্থ নবকৃষ্ণকে 

পার্শেল করে দেশে (হাওড়ার নারিটি প্রাষে) ন। 

পাঠিয়ে তিনি অস্তরে শান্তি পাননি। 

আর একটি ঘটনার কথ! বলি। নবকৃষ্ণের বয়স 

যখন ৬০ বৎসরের উপর, তিনি তার স্বগ্রামে আছেন, 
এমন সময় তার নামে একটি ইন্গিওর সেখানে গিয়ে 

হাজির। তিনি তে] অবাক, কোথা থেকে এ ইন্সিওর 

এলে।--তাও আবার একেবারে ১৭৫ টাকার ! পরে দেখা 

গেল, সে টাক] এসেছে বন্ধু যোগীন্রনাথের কাছ থেকে। 
আর তাতে লেখা, 'ভাই নবকুষ্ণ, তোমার কতকগুলি 
লেখ! আমি বই-এ দিয়েছি এবং সেই বই থেকে আন্ত 

বেশ কিছু টাকাও পেয়েছি। তোমায় তারই সামান্ত 

কিছু পাঠিয়ে দিলুম। ভায়ের পাঠান টাকাটি গ্রহৃণ 
রুরলে বিশেষ সুখী হব।' 

এতক্ষণ যোগীল্্রণাথ ও নবকষ্ের পত্র-বিনিময়ের 
মধ্যে এবং উভয়ের মুখে যা শুনেছি, তারই কিছু 

কিছু উল্লেখ করায় চেষ্টা করেছি! এখন নিঞ্জের 

হু'একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলে এই রচন। শেষ 

করব। 

যোগীন্ত্রনাথের অনুসন্ধিৎস] ছিল অসাধারণ । ভবানী 

দত্ত লেনে ছিল বঙ্গবাসী পত্রিকার অফিল। আমি 

তখন ছিলাম এ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। যে সময়ের 

কথ! বলছি, সে সময় যোগীন্রনাথও ছিলেন ভবানী দত্ত 

লেনের ওয়াই। এম, সি, এ বিল্ডিং-ংএর উপর তলায় । 

একদিন এই সময় হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়ে 

ম্েহভরে জিজ্ঞাস! করলেন, আচ্ছা, ছোট মাছ বঁড়শীতে 

গেঁথে আমরা যে বড় মাছ ধরি, তাকে তোমরা 'জাওলা 

না “জিওল। বলো? আমিযাজানিতা বলায় তিনি 

খুসি হলেন । 

আর একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । 

আমি গেলে তিনি বললেন, ভটচায্যি এত নার্ভাস 
কেন? আজকাল চিঠি লিখলেই লেখে, “এই হয়ত' 

তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি, দিন ত' সঙ্গিকট”*. 

ইত্যাদি । পরে তিনি নিজের হাত বার করে, কয়েক 

দিন পূর্বের কার্ধস্কলের মত কিছু একটা অপারেশনের 

দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভট চায্যিকে বলো, আমি তো 
তার মত হতাশ হই ন1|; 

আমার মেজ ভাই সুপ্রভাত এক সময়ে চেগ্রে গিয়ে 

তার বারগাণ্ডার বাড়িতে প্রায় দেড় মাস ছিলেন ॥ 

আমার ছোট ভাই গোকুলেশ্বর ও পরে আমিও সেখানে 

যাই। আমাদের জন্য জলখাবার অসত ভার গিরিডীর 

বাড়িথেকে। পরে আমরা যখন চলে আলি, তখন তার 

কি আক্ষেপ! কারণ, তার আম বাগানে তখন আম 

ধরেছে, আর আমর] সেই আম খেয়ে আসতে পারলুম 
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না! কি ন্সেহশীল অস্তঃঞরণ, কি ভালবাসা ! যতদিন 

সেখানে ছিলুম মনে হত যেন নিজেদের বাড়িতেই 

আছ । 

যোগীন্্রনাথ ও নবকৃষ্ণ ছু'জনেই যখন অশক্ত, তখন 

যোগীনবাবুর পুত্র কচিবাবু ও আমি চেষ্টায় ছিলাম যে, 

কোন রকমে যোগীন বাবুকে ধরাধরি রুরে নাষিয়ে, 
গাড়িতে করে নবক্ষষ্ণর বাসার জানলার কাছে নিয়ে 

গিয়ে হুই ভাইয়ের শেষ একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। 
কিন্ত সে চেষ্টা আমাদের ফলবতী হবার পুর্য্বেই কাল 
যোগান্্নাথকে নবকষফ্ের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নিয়েছিল । 



(ঘাণীন্দ্রনাথ সব্রকার 
অন্ধয় হোম 

আজ আমরা ধার জন্মশতবর্ধপুতি উপলক্ষে শ্রদ্ধা! 

জানাতে সমবেত হয়েছি সেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার 

ছিলেন যথার্থ এবং সার্থক শিশু-সাহিতিনক। 

যোগীঙ্্রনাথের আগে শশু-সাহিত্য রচনায় কেউ 

কেউ হাত দিলেও তার কেউই একান্জ ভাবে শিশু- 
সাহিতাক ছিলেন না। ঠিক শিশু-সাহিত্য বলতে 
আজ আমর] যা বুঝি, তখন তা ছিলও ন। ছিল অল্প 
ধয়ঙ্কদের জন্কে পাঠ্যপুস্তক। আর পাঠাপুশুক যেটা 
নীতিমূলক রচনা। অবশ্ট সেই অগ্রজ্রর1! ভিত্তি রচন। 

না করলে যোগীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটতো। কিন! 

সল্দেহ। এদের মধ্যে ধার] ব্যতিক্রম ছিলেন তাদের 

মধ্যে একজন প্রমদাচরণ সেন। ইনি যোগীন্দ্রনাথের 

মতোই ছিলেন গিটগ্কুলের শিক্ষক । ধার একটি কবিতা 

, শিশুকাল থেকে এখনও আমার মনের সুরে বীধা। 

যেটিকে ষোগীন্দ্রনাথ তার প্রণীত ১৮৯৮ শ্রীটাবে 

প্রকাশিত 'রাঙাছবি'তে স্বান দিয়েছিলেন, সেই--“'আঃ ! 

ছেড়ে দাও ন৷ কুকুরচন্ত্র ! মায়ের কাছে যাই, এখন 

কী আর খেল! করবার সময় আছে ভাই? “' অপর 

ঘন ছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। তৎকালীন শিশু 

অর্থাৎ জুভেনাইল পত্রিক] 'যুকুল'-এর সম্পাদক । আর 

ছিল 'বক্সাসমাজ'। যে প্রতিষ্ঠান সেদিন জাতীয় 

কল্যাণের সর্ধাঙ্জীন কামনায় সৎ এবং সুন্দর শিশু- 

গাহিত্য রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আর 

এর] সকলেই ছিলেন সেই ত্রাঙ্গসমাজ ভুজ। 

যোগান্রনাথের সাহিতাসাধন। কার একক ষননের 

পন্ভার নয় অন্তরালে সাক্রয় হয়ে আছে একটি বিশাল 

যুগের বিপুল প্রাণ প্রেরণা । তাই যোগীন্ত্রনাথকে 

শন্ধাপ্তলি জানাতে গিয়ে মানসপটে ছুটে উঠছে 

উপেন্্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রযুখদের | 

ধের সবাই বাংলা! দেশের একটা সাধারণ স্ুগে অনাগ্রহথ 

করেছিলেন। এদের সামনে ছিল ছুটি লক্ষ্য। একটি 

আত্বংগঠন, অপরটি জাতীয়চেতনার উদ্বোধন । 

বাইরে তখন দেশভুড়ে বিভিপমুখী আলোলনে, 

দেশের গেতার। অনুভব করলেন এইনব আন্দোলন ও 

আত্ববোধনকে যদি স্থায়ীরূপ দিতে হয় তবে শুরু করতে 

হবে একেবারে গোড়। থেকে । এই গোড়া বা মুল 

হচ্ছে দেশের শিশু | সৎ এবং ন্রন্দর সাহিত্যের মধো 

দিয়ে যদি ছোটদের মনোগঠন করতে পারা যায় তাহলে 

সেই মুহূর্তের সমস্ত সুচনা ভবিস্ততে তার পরিপুর্ণতায় 

গিয়ে পৌছতে পারবে । 

সেই যুগে মিশনারি সম্প্রদায় ও তাদের প্রভাবিত 

গোঁঠির হাত থেকে শিশু মনোগঠনের ভার কেড়ে নেন 

্রক্মানন্দ কেশবচন্্র সেন। প্রকাশ করেন বালকপাঠ্য 

প্রথম পাক্ষিকপত্র 'বালকবন্ধু' ১৮৭৮ শ্রীষ্টাকে। সেই 

আদর্শের প্রতিষ্ঠা! করতে গিয়ে ছুঃখ দারিদ্র আর অকাল 

মৃত্যুকে বরণ করলেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টান প্রকাশিত অসাধারণ 

শিশু-পরবিক। 'সখা'র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন । এগিয়ে 

এলেন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৯৫ শ্রীষ্টাবে 'মুকুল' 

সম্পাদনার ভার নিয়ে। দেখা দিলেন উপেন্ত্রকিশোর, 

যোগীন্্রলাথ সরকার । যোগীনাথ বনু, সেই আদর্শের 

অন্তেই ছোটদের জন্য প্রবন্ধ কবিতা লিখলেন 

সখারাম গণেশ দেউস্কর ও বাগী বিপিনচন্ 

পাল। ঠাকুর বাড়ির শিশু-পত্রিক! 'বালক -এর ঘরে 
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প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন অজ 

মন-ভরানে! শিশ-কবিতা, পাঞ্জাব-মারাঠ| ইতিহাসের 

কাহিনী, 'মুকুট'-এর মতে! লাটক আর 'রাজধি'র মতো 
উপন্তাস। দক্ষিণারঞ্জন এসেছিলেন আরও কিছু পরে 
বাঙ্গালীর মামনে সেদিন স্বদেশ 'ভার সমস্ত এ্রশ্বর্ধয নিয়ে 

দেখ! দিয়েছে । তার বূপকথ| বাংল। শিশু সাহিতের 

ডালি সাজানোর জন্তে নয়। তার রচিত ঠাকুরমার 

ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি বাঙালীর এতিহ্ব সাধনার আর 

একদিক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আত্মদীপনে ক'টি 

কল্যাণ প্রদীপ। 

 যোগীব্রনাথের জন্মণতবাশিকীতে তাকে আজ 
আমর একটি বিচ্ছিল্ন ব্যক্তিরূপে স্মরণ করতে পারছি 

ন!। আনন্গময় নির্ণল শিশু-সাহিত্যের মাধামে সর্বতো- 

মুখী সুশিক্ষা! পঞ্চারকে কতখানি সার্থক করে তোল! 

যায় যোগীন্ত্রনাথের বইগুলি তার উদাহরণ । কিন্ত 

সশার সফলতার পশ্চাৎ্পটে যে যুগচেতনা, যে কর্বোস্ম, 

বিডির অনন্ত ব্যজিত্বের যেসব প্রভাব নিহিত হয়ে আছে 

সে সম্বন্ধে অবহিত ন৷ হলে তা'র শতবাধিকী স্মরণ 

সম্পূর্ণ অর্থহীন। 

ষোগীন্রনাথ পাঁচ থেকে পনের ষোল বছরের 
শিশুদের মনের কাছে গত ৭৫ বছরের উপর ধরে আজও 
অন্লান মহিমায় বিরাজ করছেন। এই বিশেষ বয়সের 

সাহিতা স্থষ্টিতে তিনি শুধু অপ্রতিৎন্্ী নন, সার্থকও। 
তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন 'মঞ্জার মুলুক' | 

যেখানে অবান্তবও অতি সহজে সম্ভবপর । সেই মুগ্ুকের 

প্রবেশ পথ খুলতে হয় কল্পলোকের চাবি দিয়ে। 

কারণ মে মুলুক+ চোখ খুললে যায়না দেখাঃ 

মুদলে পরিফার' | 

শিশুদের অপরিহার্ধ সঙ্গী ১৮৯১ প্রীষ্টাকে তার 

প্রথম বই 'হাসি ও খেলা” প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ 

বলেছিলেন, 'বাংল। ভাষায় একপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব 

ছিল। ছেলেদের অন্তে যে বই আছে তান্ুলে পড়িবার 

বই, তাহাতে স্লেহের ও সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই, 

তাহাতে ধে পরিমাণে উৎগীড়ন হয় সে পরিমাণে 

উপকার হয়না ।' নীতি উপদেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব 

হতে মুজ নয়নমনলোতন “হাসি ও খেলা। শিশু- 

সাহিতের স্বাধীনত। এনে দিয়েছিল । 

রাঙাছবি €(১৮৯৬), হাসিখুসি (১৮৯৭), খেলার 

সাথী (১৮৯৮) এবং লোকসাহিতোর ভাণ্ডার থেকে 

প্রথম চয়নিকা 'খুকুমণির ছড়া” ( ১৮৯৯) প্রভৃতি শিশু- 

সাহিত্যের উত্মাহিত ধার] বেগবতী ও পুষ্ট হয়ে জাতীয় 

চিত্তপথে অগ্রসর হয়েছে! কে অস্বীকার করতে পারে 

শিশু-সাহিভ্যে ও শিক্ষা জগতে যোগীন্দ্রনাথের যুগাস্ত- 

কারী কীতি ছড়ার লাহায্যে বর্থপরিচয় শেখানো! ?-- 

'অ-অজগর আসছে তেড়ে। 

আ..আমটি আমি খাব পেড়ে ।' 

তিনি লেখেন নি কি? ছোটোদের জনে গল্প 

কবিতা ছাড়! জীবজস্তর কাহিনী জীবনী সাহিতা নানা 
বিষয়েই বই লিখেছেন। ভার ১৯১১ সালে প্রকাশিত 

জীববৃত্তান্তের বই 'পশ্ু-পক্ষী? ১৯৫০ সালে আমি 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিশোধিত ও পরিবধিত করতে 

গিয়ে নিজেকে গৌরবান্ধিত বোধ করেছি। আশ্চর্য 
হয়েছি সেযুগে কতখানি শ্রমস্বীকার তাকে করতে 

হয়েছিল এই অমূল্যসম্পদ ছেলে বুড়ো সবার হাতে 
তুলে দিতে । 

যোগীন্রনাথের উপলব্ধ এবং নির্দেশিত শিশু- 
সাহিত্য সির পথ শিশুমনের স্বপ্লাতুর ফল্পন! শভির 

উন্মেষের সহায়ক । একটা আশ্চর্যরকম দুরদ্বাটি তার 
ছিল, যার প্রভাবে তিনি সাহিত্যের সাহায্যে একট 
নতুন আনলগৎ সৃটি ক'রে সেখানে প্রবেশাধিকার 
দিলেন এমন অয্বতের সন্তানদের যারা কেবল মুগ্ধ এবং 



শতবাধিকী স্মরণী ৮৭ 

বিল্মিত হতেই জানে, অবিশ্বাসীর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে কি 

পেল ন! তার অন্তে অপেক্ষাও করে না, হিসেবও 

করে না। 

সাধারণত লেখকের গঞ্পস্থষ্টির ক্ষমতা পাঠককে 

আনন্দ দিল কিনা, মুগ্ধ করল কিনা, তার কল্পনাকে 

উন্নত করতে পারল কিন! সেটাই বড়ো হয়ে দেখ! দেয়। 

যোগীল্ত্রনাথ এই ক্ষমতা ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রথম 
বাঙালী । এই বিচিত্র বর্ণের সাহিত্যরাজ্যে উত্তরণের 

প্রথম পথ নির্নাত। 

শিশু-সাহিত্যের পথিকৃতব্ধপে সামনে অগ্রসর হবার 

যে দিক তিনি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন তার ক্রমপ্রমার 

পরবতাঁ বহজনের প্রয়াসে হয়েছে বটে, কিন্তু তার নামটি 

উজ্দ্ল শিখার মতে! এখনও ওই পথের নিশান আলো- 

কিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, ওই পথের প্রয়োজন 

কথ! এখনও সকলকে নীরবে বলছে । 

শিশুর চিত্তলোককে কল্পনার গ্রশখবর্ধে ম্ডিত করার 

প্রয়োজন অত্যন্ত আবশ্যক এবং গভীর | এই প্রয়োজনে 

মনের প্রসাধমান অনুভুতির ব্যাপক বিকাশ হয়। 

শিশুর মনের গোপন কোণে পুগ্তীভূত জিজ্ঞাসার রহন্য 

থেকে হয় সব সময় বিচিত্র বর্ণের কল্পনা-কুসুমের 

প্রন্ষুটন। সংসারের ও ঘরের সীমিত পরিসরের মধ্যে 

সে তার আশা ও কল্পনাকে সংকুচিত করতে পারে না। 

এই পরম সত্যটি .ষোগীন্্রনাথ ধারণ। করেছিলেন এবং 

গল্প-কাহিনীতে সে সবের আরম্ভ ও অফুরম্ত আয়োঞ্জন 

করে দেন। পাঠাপুস্তক ও গল্প-কাহিনীর পার্থক্য 

এবং প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই 

ভার কতিত্ব। 

এটা সত্য এবং অনস্বীকার্য যে তার বছ রচনা 
বিদেশী সাহিতায থেকে ন্মপাস্তরিত। কিন্তু যোগীন্্- 

মাথের কৃতিত্বের গ্রকাশ হল পৃথক ভাষায় ও পৃথক 

পরিবেশে রচিত কাহিনী ও কথ! আত্মস্থ করার এবং 
স্বীকরণের ছার] সম্পূর্ণ নবরূপ দেবার ক্ষমতায়। 
উদাহরণ ম্বরূপ 'হাপিখুসি'র “হারাধনের দশটি ছেলে 

টেন লিটল্ নিগার বয়েজ-এর অন্থককৃতি। কিন্ত টেন 
লিটল্ নিগার বয়েজ তার উৎস-সাহিত্যে প্রবচনের 
মর্যাদা পায়নি। সেখানে “হারাধনের দশটি ছেলে' 

আমাদের বাংলা! সাহিত্যে প্রবচনরূপে গৃহীত হয়েছে। 

আমর] ওই ছেলেদের ভাগ্য নিয়ে তুলন1 দিই, রসিকত। 

করি, আক্ষেপও করি এবং দশ নম্বরী ছেলেটিকে বার 

বার বনেই পাঠাই। প্রসঙ্গত বলি, তার 'হালিখুসি' 

এক বিদ্তাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ছাড়া সর্বাধিক 

সংস্করণ--শততম সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন 

করেছে। 

যে।গীন্সরনাথের অন্তদিক থেকেও প্রশংসা প্রাপা 

এবং তা দিতে আমরা যেন কখনও ন কুষ্ঠিত হই। 

শিশুদের জন্তে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে 

রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অনলস তৎপরত। দেখিয়েছেন । 

ভার রচিত ছে।টদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, 

উনীনর, কুরুক্ষেত্র বা! কুরুপাওবের যুদ্ধ, দ্রৌপদী, প্রহলাদ, 

রত্বাকর, লবকুশ, শকুস্তলা, বৎস, সাবিত্রী-সত্াযবান, 

সীতা, হরিশ্চন্ত্র প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের 

পুণ্যকথ! পরিবেশন করেছে । শিশুর মানসক্ষেব্র 

উর্বর করার প্রয়োজনে ভারতের ঞ্রব-সাহিত্যের ভুমিকা 
যে কতে। গুরত্বপুর্ণ ও রমণীয়, আখ্যানের দিক থেকে 

এবং চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্ঠে, একথাও ভার মানসপটে 

বিকশিত হয়েছিল। এসব বইয়ের বছ সংস্করণ শুধুমাত্র 

কাহিনীর নিভস্ব খ্যাতিতে বা রমণীয় গুণে নয়, বরং ত। 
ভার রচনার প্রসাদগুণের জন্যেও বটে। একথাও 

প্মরণীয় যে শিশু-সাহিত্যে সাধু ভাষার পরিবর্তে কথ্য 
ভাষ! বাবহারও প্রথম করেন যোগীন্ত্রনাথ। 

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । 

সাহিত্যের ভাগারে শিওদের 

আমাদের লোক 

মনোরঞলের জনে 



৮৮ 

শ্নেহাডুর ঠাকুমা মা মাসী পিসাদের রচিত অসংখ্য 

ছড়া আছে। যোগীন্রনাথের আশে কোনে! কোনো! 
সাহিতারলিকের দ্বা্ট এদিকে আকৃষ্ট হলেও তিনিই 

থুকুমণির ছড়া' নামে একটি সংকলন এগ্ব প্রথম প্রকাশ 

করেন। বল! যেতে পারে, এখানেও তিনি পথিকৎ। 

ঠার উপর হিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীবধাদ। 

ভার লেখার উপর যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি খুবই 

গ্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছিলেন--“ছেলেদের 

যেমন চাই তুধ ভাত, তেমনি চাই গল্প । যে মা মাপির! 

তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই 

তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে । 

“ছেলেদের মেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে 

কলিযুগে-আমাদের দিনের মা মাসির গেছেন গল্প 

ভুলে--কিত্ত ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। 

ছেলের আজও বলচে, গল্প বলো--। কিন্তু তাদের 

ঘরের মধ্যে গপ্প নেই। এই গল্পের ছুভিক্ষ নিবারণের 
ভন্তে ধার কোমর বেঁধেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য 

যোগীন্্রনাথ। তিনি নিজের সন্বল থেকেও কিছু 

দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন । ছেলেরা ত' 

আশীবাদ করতে জানে না,সেই আশীবাদ করার ভার 

নিলেন-_তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ” 

যোগীন্রনাথকে নিয়ে বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিতের 

আরম্ত। তার গ্রদশিত ও নির্দেশিত পথে শিশু-মাহিতায 

বছুদুর অগ্রসর হয়ে এসেছে । যুগে বা কালে অগ্রমর 
হয়েছে বটে কিন্ত সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য য! 
আমাদের ছেলেবেলায় মন ভরিয়েছিল এখনও বাধক্যের 

সীমানায় এসে সেসব পড়লে আর-এক রসাস্বাদন করি। 
এই হল নিতাসাহিত্য। শৈশবে কৈশোরে যৌবনে 

প্রোচিত্বে বা বার্ধক্যে একই গ্রন্থ থেকে এক এক বয়েসে 

আক এক রগাম্বাদন। বর্ধমানের তথ্য প্রধান শিশু- 

যোগীন্রনাথ 

সাহিতা সে রস পরিবেশন করছে কিল! বুঝতে পারি নে। 

বর্তমানে শিশু-সাহিত্য আবার পুরাতন পথ অন্নরণ 

করবে কিন! বিচার করবার এখন উপযুক্ত সময় । 

যোগীন্্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ব্যক্তিগত একটি 

ঘটনা! যেখানে তার চত্রিত্রের একটি দিক উদঘাটিত 

হবে সেই কথা উল্লেখ করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ 

করব। 

যোগীন্রনাথ সরকার তার দাদামশায়ের বাড়ি ২৪ 

পরগনার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে বাংল ১২৭৩ সালের 

১২ কার্তিক রবিবার ইংরেকে ২৯শে অক্টোবর ১৮৬৬ 

খীষ্টাবে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় জন্মগ্রহণ -করেন। 
পিতা ম্বগীঁয় নন্দলালদেব সরকার ধনী না হলেও গ্রামের 

মধ্যে সব্জনমান্ত মানুষ ছিলেন | যোগীন্ত্রনাথ ছিলেন 

মাত? বাকমণির অষ্টম গর্ভের সম্ভান। সেদ্গন্তে প্রাচীন 

সংস্কার অনুযায়ী তিনি ভাবীকালে একজন মহৎ মানুষ 

হবেন, এই বিশ্বাসে ও আশায় তাকে বাড়ির শাসনে 

বছদিন পর্যস্ত নিরামিষ খেতে হয়েছে। 

যোগীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় শিক্ষালাভ করেন নিজ 

গ্রাম জয়নগরের বিষ্ভালয়ে! পরে দেওধর থেকে 

প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকান্তার 

সিটি কলেতে ভর্তি হন। কলেজে তিনি লাতিন ভাষ। 

গ্রহণ করেন। সেগময় এই ভাষা খুব কম লোকেই 

পড়তে1| মনে হয়, সেই অন্তেই তিনি এফ-এ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাছাড়া ক্রমাগত দারিছ্রযের 

সঙ্গে সংগ্রাম ও লেখ। পড়ায় অনেক অস্গবিষ্ের চ্ছ্টি 

করে। লেখাপড়। ছেড়ে জীবন ধারণের জন্ঞে এবং 

_একান্নবতাঁ পরিবারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সিটি 
কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প 

খদনের মধোই তিনি সমগ্র বিষ্ভালয়ের ছোট বড়ো 

সকলেরপ্রীতির পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রধান শিক্ষক 
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কষ্ণকুমার মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে বড়োই ঘ্েহের চক্ষে 

দেখতেন । 

ণিক্ষকতা1 করতে করতেই তিনি মনের আনন্দে 

ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেন এবং তার বইয়ের 

দোকান “সিটি বুক সোসাইটি; প্রবর্তন ক'রে শিশুপাঠ্য 

পুস্তক প্রকাশে আত্বনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই 

অগামান্ত সব পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে তার দারিদ্র্য 

ঘুচেযায়। 

কলকাত! তার কর্মস্থল এবং ব্যবপাস্থল হলেও ঠিনি 

নিরিবিলি পছন্দ করতেন। এই কারণে গ্রিরিভিতে 

ছিল, বহু জমি ও বাড়ি। তার বাড়ি 'গোলকুঠি'র, 

পাশের বাড়ি ছিল, আমাদের 'হোমভিল1।” পারিবারিক 

গৌহার্ এবং অন্তরঙ্গতা ছাড়াও আমার মার দেশ তাএই 

গ্রামে ছিল বলে গ্রাম সম্পর্কে তিনি ডাকতেন যোগীনদ। 

বলে। আমরাও তাই জ্ঞান হওয়া অবধি যোগীন 

মাম।কে জানি । 

পাঁচ থেকে পঁচাত্তর 'বছরের মানুষের সঙ্গে সমান 

ভাবে আড্ড। জমাতে আর কাউকে বিশেষ দেখি নি। 

আমাদের ছুুবীতে খুধী হয়ে যেমন তার কাছ থেকে 

তার লেখ বই উপহার পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি 

ভ!লে। কাজেও । নতুন বই বেরলে বাবা-মাকে দিতে নই, 

আমর] যে কতে। সময়ে পেয়েছি তার হিসেব নেই । 

দেখেছি ভার মধুময় পারিবারিক জীবন। তারক্ত্রী 

গিরিবালা আমাদের “গিরিযাইমার* মতে। সেবাপরায়ণ। 

এবং পরের দুঃখে দুঃখী হতে অনেককেই দেখোছি কিন্তু 

পরের সুখে সুখী হতে আর কাউকে তেমন দেখিনি ।৪ 

ছেলেবুড়ে। সবাইকে কাছে ডেকে যোগীন্দ্রনাথ আনন্দের 

আদর বসাতেন। মুখে মুখে ছড়া রচনায় ধাধায় গে, 
গু 

গানে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন। চিরকালের এক 

সদানন্দ পুরুষ তিনি। গোলমাল করার জন্তে ছোটোদের 

বকলে তিনি মনে বড়ো ব্যথা পেতেন । বলতেন, ওদের 

তোমর]! কেউ বকোন1। ওদের ছাড়। আমি থাকতে 

পারি না। ওদের গোলমাল আমার ভালে। লাগে।” 

আবার দেখেছি বাড়ির ছেলেমেয়ের। কেউ অসুস্থ 

হয়ে পড়লে নীরবে দীর্ঘকাল রাত জেগে তাদের ঘেবা 

করতে । তিনি নিজে ছেলেবেলায় গরীব ছিলেন বলে 

গরীবের ব্যথা বুঝতেন | বহু ছুঃস্থ এবং গণীব ছাত্রকে 

সাহায্যও করতেন । 

গিরিডিতে কোজাগবী পুণিযার দিন এক সাংস্কতিক 

অনুষ্ঠান হতো । সেই পুণিমা সন্গেশন-এব প্রবতক 

ছিলেন তিনি। মাঞ্ুষের সঙ্গে সন্ভাব ও গ্রীতর 
সম্পর্ক বায় রাখাকে সবসময় মুল্যবান বলে মনে 

করতেন। 

তার মুখে শুনেছি ছেলেবেলায় তিনি আমাদের 

মতোই ছুরত্ত ছিলেন। আমাদের মতোই বন্ধুবান্ধব 

জুটিয়ে এর বাড়ির আম ওর বাড়ির কাঠাল না 

বলে গ্রহণ করে দিব্য বাল্যভোজ লাগাতেন 

এট] যে একটা অগ্ঠায় বা অপরাধ দিপদরিয়া 

যোগীন্রনাথের তা! আদো মনে হতো! না। তিনি 

নিভে যেমন খেতে পারতেন, তেমনি অপরকে খাইয়েও 

আনন্দ পেতেন । 

ইংরেজি ১৯২৩ মালে যোগান্রলাখের শরীরে 

পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন থেকে তিনি 

মুখে মুখে হড়াকবিতা বলে যেতেন আর বাড়ির 

লোকেরা তা লিখে রাখণেন। বছদিন তিনি পক্ষাধাত- 

গস্থ হয়ে ছিলেন। 

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার শেষ অন্তর্গত ঘটে 

ইংরেজি ১৯৩১ সালে । গ্রীঘ্মের ছুটিতে আমাদের বাড়ি 
যোগীন্দ্রনাথের 'গোলকুঠি'র পাশে “ছোমভিলা”য় আমি 
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এক] আছি। বাড়ির লোকজন তখনও আসেনি। 

আর গোলকুঠির ঠিক পিছনেই আছি আমার সতীর্থ 

বন্ধু অসিত গুগু তাদের বাড়িতে । অস্গিত যোগীন্দ্রনাথের 
সহোদর ভাই স্তর নীলরতন সরকারের শ্যালিকার 

ছোটে পুত্র। 

সেবার গিরিডিতে অপহা গরম। হুপুরে অসিত 

আমার ওখানে । গরমের গুঁতোয় শুয়ে বসে আড্। 

দিয়ে কিছুতেই স্ুুরাহ। করতে পারছি না। ভিজে 

গামছ। গায়ে জড়ালেও মিনিট খানেকের মধ্যে শুকিয়ে 

যাচ্ছে। বোধহয় তাপমাত্রা ১১৭ কি ১১৮ ডিগ্রি ফারেন- 

হাইট ছিল। অসিত বুদ্ধি বাতলালে, “আয়, আমর! 

গান গাই, তাহলে গরম বোধ চলে যাবে । অসিতের 

বুদ্ধি চিরকালই এমন 10156709949 1......ব্যস, শুরু 

হয়ে গেল গীতাঞ্জলি গাতিমালা খুলে গান; গোড়া থেকে 

শেষ পর্যস্ত গাইতে হবে। সুর জানার দরকার নেই। 

নিজন্ব সুরে গাইলেই চলবে । তাছাড়া ছুজনেই আমর] 

অতিরিক্ত মাত্রায় অ-স্থুর । ধোপার গাধাও লঙ্জ। পায়। 

অসিত প্রতিটি চরণের গোড়ায় বিকট সুরে ও চিৎকারে 

একটা 'হে-ই যোগ করে। আমি গানকে জোরদার 

করার জন্তে হু একটি বাকা যোগ করি। 

চিৎকার এবং অন্তান্ত সব মাত্র! চড়িয়েই চলেছি। 

কতক্ষণ চলেছিল মনে নেই। ঘণ্ট। দুয়েক তে। 

নিশ্চয়ই । গীতাগ্রলি শেষ করে গীতিমালা ধরেছি, 

এমন সময় যোগীন্দ্রনাথের পেয়ারের চাকর বেহারী 

এসে বলল, 'বড়োবাবু, আপনাদের দুজনকেই ডাকছেন। 

প্রমাদ গণলাম--সর্বনাশ ! খেয়ালই হয়নি পাশের 

বাড়ীতে উনি অনুস্থ হয়ে আছেন ।......কোনে। রকমে 

গুটি গুটি পায়ে অত্যন্ত অপরাধীর ভাব করে তার 

সামনে ফ্াড়ালাম । দেখলাম মুখে একটা চাপা 

হাসি। 

বললেন, প্বাবারা! আমি আর বেশিদিন নেই। 

গরম যদিইব৷ সহ হয় কিন্ত তোদের গানের গুঁতোয় 

আমার প্রাণট। এখনই বেরবে বেরবে করছে । এই 

বুড়োটাকে মেরে তোমাদের কি কোনে! লাভ হবে? 

তোমর] যে তাঁতার ভীগ্মলোচনকেও হার মানলে ।” 

[ তাতা--ম্ুকুমার রায়ের ডাক নাম ]। মাথ! চুলকানো 

ছাড়! আর আমাদের কি করার থাকতে পারে। 

তারপর বললেন, “বস, বস, দাড়িয়ে রইলে কেন ।” 

আমাদের বসার পর বললেন “গানের এরকম সুর কোথা 

থেকে পেয়েছিলে ?” ততক্ষণে সাহস একটু ফিরে 

এসেছে, বললাম, “সর তো সব জানি নে, নিজেরাই সুর 

দিয়ে নিয়েছি ।” 

হ্যা সুর বটে 1” বলেই হাসি । “কিন্ত রবীন্দ্রনাথ কি 

হেঁচকি দিয়ে হেই 'আলোকেব এই ঝরণ। ধারায় 

লিখেছিলেন ?” 

“না, ওটা আমাদের গানের জোর বাড়াবার জন্তে, 

দম নেবার জন্তে। হ! হা করে হেসে বললেন, 
“ত] তে৷ হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো কোথাও অভিধান 

বহিভূত শব বাবহার করেন নি, কিন্তু কানে আমার 
অনেক শব্দ এসেছে যা সংগীত কেন ভদ্রসমাজেও 

ব্যবহার হয় না| সেগুলির কারণ কি ?” 

আমত1 আমতা করে বলি, “ওটা গানের ফোর্স 

বাড়াবার জন্যে | 

“গানে ফোর্স? সেট! আবার কি ?” 

'ধরুন, যদি বলেন, 'মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই 

চিরদিন কেন পাইনে"--এটা যেন কিরকম মিনমিনে। 

ভগৰান শুনবেন কেন? তাই ফোর দিয়ে বললে 
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ভগবানের টনক নড়বে, সেই জন্তে গেয়েছি মাঝে 

মাঝে তব দেখা পাই, ওরে শালা চিরদিন কেন 

পাই নে।” 

সঙ্গে সঙ্গে হো হো! করে দিলখোলা হাসি । ওহে 

ভোমরা যে হিরণ্যকশিপুকেও হার মানালে বলেই 

তার স্ত্রীকে ডাকলেন, গিরি । গিরি ! 

গিরিমাইমা ট্রেতে করে তিন গেলা বেলের সরবৎ 

নিয়ে ধরে চুকলেন। যোগীন্দ্রনাখ আমাদের গানের 

খবর বলেন আর হাসেন । হ্য। মাঝে মাঝে কেন, ঠিকই 

তো। তা চিরদিনের জন্তে তোমাদের আবেদনট! বেশ 

জোরদারই |... 

চলে যখন আসছি গিরিমাইমা বললেন, তোমাদের 

চিৎকার সামনেই উপভোগ করেছেন, আর হেসেছেন 

শেষে বললেন, ছেলে হুট! গরমের গুঁতোয় চেল্লাচ্ছে। 

ওদের জন্তে বেলের সরবত করে, আমি ডেকে পাঠাই । 

_ এই সদানন্দময়, শিশুসাহিত্যের পথিকৎ চিরাশশ্ 

যোগান্দ্রনাথ শনিবার ১২ই আষাঢ় ১৩৪৪ ইংরেজি ২৬শে 

জুন ১৯৩৭ মরদেহ ত্যাগ করে আনন্দলোকে প্রয়াণ 

করেন। 

* সারা বাংল] সাহিত্য মেল] তৃতায় বাধিক 

সম্মেলনে পঠিত ভাষণ। জয়দেব কেন্তুবিল্ব, ১৩ই 

জানুয়ারী ১৯৬৭ । 



ঘোগাক্জরনাথ 
রাণ। বসু 

বিংশ শতকে মুট্টিমেয় যে কয়েকজনের সাধনায় 

বাঙল। শিশু-সাহিত্য আজ গড়ে উঠেছে তাদেরই 

একজন হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার । 

শিবনাথ শাত্ত্রী সম্পাদিত *মুকুল'ই যোগীন্দ্রনাথ 

সরকারকে সম্পূর্ণ পরিস্টুট করে তোলে। যোগীন্দ্র- 
নাথের যে কবিতাগুলে৷ আজও শিশুমহলে সমান সমাদৃত 

তাদের অধিকাংশেরই প্রকাশ ঘটে “মুকুল” পত্রিকায় 

শিশু' পত্রিকারও লেখক-লেখিকাদের অন্ততম ছিলেন 

যোগীন্্রনাথ | উপেন্্র-কিশোর. লম্পাদিত দলঙেশ' 
পত্রিকায় যোগান্দ্রনাথ অনেক আজগুবী ছড়া 
লিখেছিলেন, যেগুলে! পরে তার “হিজিবিজি' বইয়ে 

সংকলিত হয়। 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছ্বি, গল্প ও ছৃড়ায় এক আশ্চর্য 
জগতের দুয়ার শিশুদের মধ্যে মুক্ত করে গেছেন। তার 
বইয়ের সংখ্যা কম নয়, মৌলিক রচনা ও সম্পাদন! 
ংকলন ইত্যাদি ধরে তার বইয়ের সংখ্যা চুয়াল্লিশ। 

তার সব গ্রস্থই এখনে! সমান প্রচারিত ও জনপ্রিয় । 

যোগীব্রনাথের প্রথম গ্রন্থ “জ্ঞান-মুকুল' আহুমানিক 
১৮৯০ খ্রষ্টাবে প্রকাশিত হয়। সহজ ভাষায় গল্প, 
নানারকম নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথ! ইত্যাদি বইখানাতে 
সংকলিত হয়। এর পরে যোগীল্দ্রনাথ 'হাসি ও খেলা? 
(১৮৯১) প্রণয়ন করেন। নিজের লেখা ছাড়াও ভিনি 

' হাসি ও খেলা'র মধ্যে প্রমদাচরণ, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ 
ভ্টাচার্, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের কয়েকটা রচন! 
সংকলন করেছিলেন। সংকলনটির অস্তভুরক্ত রচনাগুলে। 
ও তাদের বিষয় এবং বাইরের সাজ সমস্তই বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের কালে প্রকাশিত বালক-বালিকাদের সাহিতা- 

গ্্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। | গ্রস্থখানা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর ফাল্তন। ১৩০১ বঙ্গাষ্ধের'সাধন।' পত্রিকায় লিখে- 

ছিলেন £ 'বাঙ্গল। ভাষায় এক্সপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব 

ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহ? স্কুলে 

পড়িবার বই; তাহাতে স্মেহের বা! সৌন্দর্যের লেশমাত্র 
নাই, তাহাতে যে পরিমাণ উত্পীড়ন হয় সে পরিয়াণে 

উপকার হয় ন1।' 

বাস্তবিকই “হাসি ও খেলা'-য় পাঠপুস্তকের বিশ্গয়ান্র 

শাসন বা আতঙ্ক ছিল না, তার জায়গায় শিশুরা 

আবিক্ষার করেছিল অনাবিল হাসি আর আননা। সাফলো 

অনুপ্রাণিত হলে এর পর যোগীন্দ্রনাথের একের পর এক 
'রাঙাছবি' (১৮৯৬) 'হাপিখুসি' (১৮৯০) এবং «খেলার 
সাখী' (১৮৯৮) রশ্থ গ্রকাশিত হয়। এছাড়াও খখুকুমণির 
ছড়া, (১৮৯৯) নামে বাঙল। ছড়ার একট। দংকলনও 

তিনি প্রকাশ করেন। 

'রাঙাছবির গণ, পন্ঘ, ছবি পমস্তই শিশুর উপযোগী। 
এই বইয়ের সমস্ত রচনাই যোগীন্দ্রনাথ রচিত। 

॥হাসিখুসি' বইটার প্রাথমিক উদ্দেশ্ট যদিও বর্ণশিক্ষা, 
তবু তার ভেতরও অনেক জায়গায় যোগীন্দ্রনাথের 
কৌতুকবোধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রীবুদ্ধদে বস্থু তার 
এক প্রবন্ধে গিখেছেন :( তার যোগীন্ত্রনাথ সরকার ) 
বর্ণমালার উদাহরণে বিশেস্ত ছাড়া কিছু মেই, আর সেই 
ধস্তগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুপাখি থেকে 
গৃহীত--যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়: 

যোগীন্্রনাথ তার 'হাসিখুস'-তে ছোটদের যে অক্ষর 
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পরিচয় করিয়েছেন ভার অনেকগুলোই আত্মগুবী কবিতা 

যেমন £ 

য-ফল! উচিয়ে লাঠি 

হাকে মার-মার 

র-ফল। আসছে তেড়ে 

বাগিয়ে তলোয়ার 

ল-ফল! ডিগবাজী খায় 

মাটির “পরে লুটি? 

ব-ফল। নাচতে এসে 

ছেসেই কুটি কুটি । 

যেগীন্দ্রনাথের একটি মহৎ কর্ণ 'খুকুমণির ছড়া” নামে 

বাঙ্গালার ছড়া সংগ্রহ । এই সংকলনে চারশ দশট] ছড়া 

আছে। রামেন্দ্রলুন্দর ব্রিবেদী গ্রদ্থভুমিকায় লিখেছে £ 

বাঙ্জগালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল । ...তিনিই 

বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক ...।' 

এইভাবে এক একখানা মজাদার বই ও অপুর্ব 

, সংকলনের মাধ্যমে যোগীন্দ্রনাথ শিশুরাজা জয় করেন। 

পূর্বে তার যে গ্রন্থ গুলোর নাম উল্লেখ করেছি মেগুলার 

পর ছবির বই (১৯০২, ) “হাসিরাশি' (১৯০২) এবং 

“নুতন ছবি' (১৯০৩) বইগুলে। প্রকাশিত হয়। প্রক্কতই 

ছ-সাত বছরের নিচেকার শিশুদের আদর্শ লেখক ছিলেন 

যোগীন্দ্রনাথ | “হাসিখুপি, 'হাসিরাশি* ইত্যাদি তার 
প্রমাণ | 

যোগীন্গনাথ ছোটদের জন্যে অনেক মজার মজার 

গল্পও লিখেছিলেন । তার গল্প গ্রন্থগুলোর ভেতর “মজার 

গল্প' “ছবি ও গল্প” প্রভৃতি বিতশষ উল্লেখযোগা | 

যোগীন্রনাথের আরো! বই আছে। “ছোটদের 

রামায়ণ "ছোটদের মহাভারত” 'পশুপক্ষী” ছোটদের 

চিডিয়াখানা” 'বনে-জঙগলে' 'আধাটে স্বপ্' গহিজিবিজি' 

ইত্যাদি বইয়ের নাম কে না জানে, কে না এই বইগুলো 

বাল্যে অথব। কৈশোবে পড়েছে ! 

পাচথেকে আট-দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের 

মনোরাজ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে 

বস আছেন। শিশুর মন সহজেই তিনি বুঝতেন। 

তাই ভার প্রত্যেকট। সাহিত্যস্যষ্টি আগাগোড়। শৈশবের 

রসে সবুজ, কিশলয়ের মতো কাচ]। 



ধ্লিশু সাহিত্যিক যোগীজক্দ্রনাথ সব্রকান্র 
শঙ্কর মিত্র 

মানুষ প্রথম পৃথিবী যখন দেখে তার চোখে 

অপরিসীম বিস্ময় এবং কৌতুহল থাকে । আকাশের 

আলে! আর মায়ের মুখের বিচিগ্র শব সে অবাক হয়ে 

শোনে। একদিন বিস্ময় শেষে পরিণত বয়সে জীবন 

ভিজ্ঞাসা হয়। এই জীবন জিভ্ঞাসার শুরুতেই মানুষ 

প্রচণ্ড ভাবে ভালোবাসে দেশকে আর দেশের ভাষাকে । 

কিন্ত শৈশবে থাকে বিস্ময়ের কয্পন। আর জল্পনার রং। 

শৈশবে পিড়ি দিয়ে টলতে টলতে উপরে উঠে, নিচে 

মামে। অসংখাবার তার পতন হয়, রক্তপাত হয়, 

অবশেষে এই শিশু পরিণত যুবক হয়, শক্ত কাধের 

অধিকারী হয়, হুঃসাহসিক হয়--বার বার এরাই সোজা 

চলতি পথে নাযেয়ে বেহিসাৰী কাণ্ড কারখান1] করে 

ঘসে £ বিদ্কাসাগরের দুষ্টু গোপালের মত ভার এমন 
লব হুরস্তপন] করে বসে, যার ধাক্কায় ইতিহাসের চাক! 

অনেকট! ঘুরে যায়। 

কিস্ত শৈশব থেকেই মন তৈরী করার পাল1। কল্পনা- 

প্রিয় হতে ভালোবাসে অসংখা প্রশ্ন মনের আনাচে- 

ক্ষানাচে ভিড় করে--তখন থেকে চরিত্র স্যটি হতে সুর 

করে; সেই চরিত্রের প্রতিচ্ছায়। একটি জাতের মানস 

দর্শনে ধর পড়ে। একটি জাতির অপমৃত্যু ঘটে যদি 

শিশুদের যার] জাতির ভবিত্যৎ মানস-সম্ভান, চারিত্রিক 

সংগঠন অবহেলিত হয়-_-ভিটামিন টযাবলেটের অভাবে নয়। 

শিশুদের কপনা-ভল্লন1! অসংখ্য প্রশ্ন, গভীর 

কৌতুহল বোধকে রং-্রসে-যুক্তি দিয়ে শিক্ষাবিদরাই 
বৈজ্ঞানিক পথে চালিত করেন। শিশু সাহিত্যিকরাই 

অন্ততম শিক্ষাবিদ এবং শিশুর মানস গঠনকারী বললে 

অভ্াজি হ'বে না। 

বাংল। দেশে বিষ্ভাসাগরই নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে 

যত রাক্যের আগাছ। ছুই হাতে পরিক্ষার করে শিশুদের 

অন্য ভাবনার দায়িত্ব নিজের কীাধেনিয়ে শিশুদের 

অভিভাবকদের মস্ত বড় ভাবনার হাত থেকে বাচিয়ে 

দিলেন। “জল পড়ে, পাতা নড়ের মধো শিশুর 

কল্পনার চোখ বিস্তৃততর হলে]। শিশু সাহিত্য বাংল! 

সাহিতোর অন্যতম শাখ! হলেও তথাকথিত পমালো” 

চকের! উন্নাসিক ছিলেন এই শাখাটিকে স্বীকার কৰে 

নিতে [রবীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্যকে আরে গভীরতর করে 

তুললেন এবং. _আতিজাত্য _দিলেন। যোগীন্্রলাথ 

সরকার বুঝলেন, নিছক সাহিত্য রসের জন্য অভি- 

ভাবকের! কিছু বায় করতে কিঞ্কিত কপণ। পাঠ্য 
পুস্তক রচনার বাধামেই শিশুদের অন্ত মানসিক খান 

দেওয়ার প্রয়োজন । যোগীন্্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ 

থেকে অনুপ্রেরণা এবং শুভেচ্ছ! পেয়ে মিশনারিদের 

মত উৎসাহ নিয়ে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় অ্রতী 

হলেন। অর্ধাশতকের পুর্বে যে কোন মাছুষ সহজেই 

্মবণে আনতে পারেন, তাদের শৈশবে যোগীন্দত্রনাথ 

কি ধনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। 

সেদিক থেকে হান্স এ্যগ্ডারসনের সংগে যোগীন্্র- 

নাথকে এক আসনে বলানে। যায়। যদিও রূপকথার 

যাছুকর হান্ম এ্যগ্ডারসন কোপেনহেগেনে আঠারোশ 

পঁচাত্তর সালের আগষ্ট মাসের চার তারিখে মার! 

গিয়েছিলেন । ড্যানিস গল্পকারের মৃত্যুর নয় বৎসর পুর্বে 

ফোগীন্রনাথ আঠারোশ ছেষট্ী সালে চব্বিশ পরগণার 

জয়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথবীর হুই প্রান্তেই 

ভেটগোলিক দুরত্ব এবং সময়ের ব্যবধান সত্বেও দু্নেরই 

জীবনের বিভিন্ন দিকে সমতুলত। খুঁজে পাওয়া যায়| 



শতবাধিকী স্মরণী 

দু'জনেই সারাজীবন শিশুদের কথ! ভেবেছেন ভালো।- 

বেসেছেন আর তাদের অন্ত অফুরন্ত লিখেছেন । 

উভয়েই রোগাক্রান্ত হয়ে বার্ধক্যের দিনগুলি অতিবাহিত 

করেছেন। 

যোগীন্্রনাথের সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে অসংখা 

শিশুপাঠ্য ছড়ার বই, কবিতা এবং গল্পগুচ্ছ, ভারতীয় 

মহাকাব্যের কাহিনী, লোকগাথা, প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক 

রচন1, বিদেশী লেখকদের অনুবাদ, হান্কা! হাসির নক্সা, 

ধাধা, বিভিন্ন লেখকদের রচনার সংকলন প্রভৃতি । 

যোগীন্দ্রনাথের গল্প সঞ্চয়ের ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
মন্তব্য করেছিলেন, বিভিন্ন লেখকদের সংকলন করে 

যোগীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যের ছুভিক্ষ রোধ করেছে। 

তিনি সখেদে বলেছিলেন ঠাকুরমা-দিদিমারাই শিশুদের 

করনার জগতে টেনে নিয়ে যান; কিন্তু ঠাকুরমা 

দিদিমার] গল্প বলতে ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছেন। আক্ষেপ 

আমাদেরও করে লাভ নেই। স্পেদ্ জয় যেদ্দিন সম্পূর্ণ ; 
হয়ে যাবে সেদিন চাদ বুড়ীর গল্প বলার মানুষ থাকবে 

না, শোনার শিশুও থাকবে না। জানি ন!। টেকনো- 

ক্র্যসীর আক্রমণে কৌতুহল বিশ্ময় একদিন কোথাও 
হারিয়ে যাবে কিনা। যোগীন্রনাথ শিশু-সাহিতের 

রত্ব-সম্তার স্যষ্টি করেছিলেন । তিনি উনিশশে। আট সালে 

স্নির্বাচিত সংগীত মাল! প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ 

এই সংগীতমালার খওকে প্রশংসা করেন। 

যোগীন্দ্রনাথের শিশুাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো, সহজ 
সরল শব্ধ চয়ন, শিশু মনঃস্তত্বে অভিজ্ঞতা । শিশুদের গল্প 

শোনাবার মত করে গল্প লিখেছেন যোগীন্ত্রনাথ--কলমের 

তুলি দিয়ে অলরংয়ের ছবি একে গেছেন তার সাহিতাও 

কর্ধণে। হাসি ও খেলা (প্রথম প্রকাশ আঠারোশ 

একানব্ব,ই ) তার প্রাণময় স্ষ্টির অন্যতম উদাহরণ । 

যোগীন্ত্রনাথের শিশুসাহিত্যের আরেকজন পুষ্ট" 
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পোষকতা করতেন। তিনি হলেন, রামেন্্র সুন্দর 

ব্রিবেদী। যোগীন্দ্রনাথ অনেক পরিশ্রমে এবং আয়াসে 

পুরাতন বাংলার ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান প্রভৃতি সংগ্রহ 

করে “খুকুমনির ছড়া” প্রকাশ করেছিলেন। রামেন্তরনুন্দর 

ত্রিবেদী থুকুমনির ছড়ার ভুমিকায় লিখেছিলেন £ 
যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগৃহীত ছড়া থেকে অনেক 

ঘটন! এবং তথ্য বাংলাদেশের ভবিষ্যত ম্যাক্স মুলারের 

গবেষণার কাজে যথেষ্ট াহায্য পাবে । 

শিশুপাঠ্য অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচকের। যোগীন্দ্র- 

নাথের শিশুসাহিত্যে অবদান অকু% চিত্তে শ্বীকার করে 

নিয়েছেন। তার অনেক রচনাই মোৌলিক অবন্থায় 

নার্সারী স্কুলগুলিতে তাদের পাঠ্য পুস্তকে অন্তভুক্ত করা 
হয়েছে। যোগান্দ্রনাথের খ্যাতি এবং প্রতিভা সুদুর 

জেনেভায় স্বীকৃত হয়েছিল । উনিশশে৷ ছব্বিণ সালে 

জেনেভাতে আন্তজাতিক শিশু পাঠাগার উন্মোচিত 

হয়েছিল এবং সেখানে যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী 
প্রদশিত হয়েছিল। যোগীল্দ্রনাথের অন্ততম বিখ্যাত 

শিশুপাঠ্য “হাসি খুশী” শিশুকালে পাঠ করেন নি, এমন 

কোন বাঙ্গালী এই শতকে জন্মেছেন কিন! সন্দেহ। 
এই শিশুপাঠ্ পুস্তকটির ১০৪ সংস্করণ চলছে । বইটির 

জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে লোক শিক্ষার শুচনা 

হয়েছিল । বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তারের বিরাট কর্মকাণ্ড 

শুর করেছিলেন, বিবেকানন্দ চরম পরিণতি দিয়েছিলেন 

লোক শিক্ষার প্রয়াসে, রবীন্দ্রনাথ এনিকেতন- 

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠী করলেন, লেখকের! বিলাসী 

শিল্পের আত্মমগ্ন চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত না৷ করে, 

গাহিতা কমী হলেন। গজদন্ত মিনার থেকে নেষে 

এলেন সাহিত্যিকর৷ জনসাধারণের মনকে সাহিত্য রসে 

মাজ্জিত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন যোগীন্দ্রনাথ । লোক 

শিক্ষার জন্য তিনি সম্তাদামের বই প্রকাশ করেছিলেন। 



৯৬ যোগীন্ত্রনাথ 

শুধু লোকশিক্ষাই নয়, শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারেই তিনি 

এমন আত্মস্থ ছিলেন শিশুদের জন্য অংকের যোগ বিয়োগ 

ধুব সহজ, সরল ভংগীতে বুঝিয়েছিগেন। বিভীষিকার 

মত যে অংক শিশুদের মাথায় দাপাদাপি করে, 

'হারাধনের দশটি ছেলে ছড়ার মধ্যে অনেকে মঞ্জার 

খেলার মত বুঝিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বলাযায়, এই 

ছড়াটি মেয়েদের বচিয়েছে অংক সেখানোর মত বিশ্রী 

ব্যাপারে বিভ্রত হওয়া থেকে । 

পারিবারিক জীবনে তিনি পিতামাতার অষ্টম সম্তাণ 

এবং ডাক্তার (শ্তার) নীলরতন সরকারের কণিষ্ঠ ভ্রাতা 

ছিলেন। কিছু দিনের জন্ত যোগীন্দ্রনাথ সিটি 

কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন । শিক্ষক 

হিগাবেও তিনি ছাত্রদের প্রিয়জন ছিলেন। নিয়ম 

কাগ্ুনের নাগ পাশে বন্দী কিশোরের যখন ক্লান্ত হয়ে 

উঠত, শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ তাদের মজার মজ!র গল্প 

শুনিয়ে বিমর্ষ মুখে হামি ফোটাতেন। ছাত্ররা একাগ্র- 

মনে শিক্ষকের গল্প শুনতে; শুনতে শুনতে ছাত্রর! 

কল্পনার ফান্ুসে চেপে রূপকথার রংগীন রাজত্বে 

চলে যেত। 

শিক্ষকতার জালে জড়িয়ে পড়ার বাসন] ছিলন! 

যোগীন্রনাথের । সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সময় 

শিশুসাহিত্য রচনায় নিজেকে নিমগ্র করেছিলেন ! 

প্রথম দিকে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির মুখোমুখী তিনি 

দাড়িয়েছিলেন। শিশুগাহিত্য প্রকাশের প্রকাশক 

পাননি । যোগীন্দ্রনাথ নিজেই প্রকাশনার দারিত্ব নিলেশ। 

নিজের এবং অপর লেখকদের বই প্রকাশ করতে 

শুর করেছিলেন। শিশুদের ভালোবেসেই এই বিরাট 

দায়িত্বভার তিনি নিজের কীধে নিয়েছিলেন। তিনি 

যে ঘরে সত্তর বছর পুর্বে তার প্রকাশন শুরু 'করে- 

ছিলেন সেই ঘরে আদ্বও তার স্বপ্নের কাজ চলছে। 

সেদিদের শিশুরা যাদের যোগীন্দ্রনাথ আচ্ুল ধরে 

রূপকথার পথে হাটিয়েছেন, ভার। আগ বয়স্ক নাগরিক 

হয়েছেন--তারা আগামী কালের শিশুদের পন্য সেই 

ঘরকে পবিত্র মিউজিয়াম করতে পারেন না ? 

যোগীন্রনাথের কর্জজীবনের সম্ভবতঃ স্মরণীয় মুহুর্ত 
হলে! পণ্িত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুলের গহকারী 

সম্পাদকের দায়িত্বের দিনগুলো । বাইশ বৎসর বয়সে 

তার বিকাশ এবং দীপ্তি ছুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়| 
কাব্য গ্রগ্থটি প্রকাশের সংগে সংগে তিনি ভার প্রতিভার 

স্বীকৃতি পান এবং বর্তমানে কাব্যগ্রন্থ ছুটি মুদ্রিত নেই। 

প্রচণ্ড পন্দিশ্রনে, ভাবন] চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন 

যেগীন্্রনাথ; বছরের কয়েক মাস গ্রিরিডির বাড়ী 

গোল কুঠিতে দিন কাটাত্েন। অবসর যাপন করতে 
এসেও তিনি নিঃসঙ্গ হতেন না কখনো । তার গো 

কুঠির বাড়ীতে গুণীদনের সমাবেশ ঘটত । পুণিমা-র 
রাত্রে তিনি পুণিমা সম্মেলন ডাকতেন; এই অনুষ্ঠানে 
যোগ দেবার জন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন 
রুচিবান প্রবাসী বাজালীর]। 

আস্তে আস্তে যোগীন্দ্রনাথ নিঃশেষ হয়ে আস- 
ছিলেন। উনিশশে! তেইশ মালে তার ডান অংশ পক্ষা- 
ঘাতে আক্রাজ হয়ে পড়লে? অদম্য উত্সাহ নিয়ে 

বাম হাতে লিখলেন “বনে ংগলে । এই সময় তার 
সহকারিণী ছিলেন তার স্ত্রা। যোগীন্ত্রনাথের দীর্ঘ 
দিনের কর্ম সহচবী আজও জাঁবিতা আছেন। 

যোগীন্দ্রনাথের জীবনে দেশপ্রেমের উত্তাল তরংগ 

এসেছিলো । বংগভংগ আন্দোলনে তিনি উদ্ধদ্ধ হয়ে 
০ 

দেশপ্রেমের গংগীত এবং কবিতার সংকলন 'বন্দেমাতম' 

প্রকাশ করে ছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থটর পনেরে। 

দিনের মধ্য তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করতে 

হয়েছিল । 
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রূপকথার যাদুকর যোগীন্দ্রনাথ সব বলা শেষ সাজিয়ে নিজেই একদিন কোথায় হারিয়ে 

করে, সব কাজ বন্ধ করে, সব ভাবনা চিন্তা গেলেন। 

থেকে নিজেকে মুক্ত করে, শিশুদের প্রিয় সঙ্গী শিশুদের কাছে হুর্যোগের মত কোলকাতার একটি 

হওয়ার বাসনা সত্বেও একদিন ক্লান্তির শেষ নিঃশ্বাস দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে ছাবিবশে জুন, উনিশশো 

ফেললেন। রূপকথার কল্পনার 'নানা রংয়ের ফানুস সাইত্রিশ সাল। 



ভগাব্রথ ঘোগীক্দ্রনাথ 
্রীসত্য ব্রত বস্তু 

“এক যে আছে মজার দেশ, 

সব রকমে ভালো, 

রাত্তিরেতে বেজায় রোদ 

দিনে চাদের আলো 1” 

সুধু কি তাই! সে দেশে--'ডাঙ্গায় চরে রুই 

কাতলা, জলের মাঝে চিল ।* যদি সেই দেশট। সত্যিই 

দেখতে পাওয়৷ যেত, তবে কি মজাই না হত। কিন্তু 

খুব সাবধান, তোমর] যখন সেই দেশটার মজার মজার 

ঘটন৷ দেখবে বলে ভাবছ, তখন যদি দেখতে পাও-_ 

“জিলিপি সে তেড়ে এসে 

কামড় দিতে চায় 

কচুরি আর রসগোল্লা 

ছেলে ধরে খায়” 

_-তাহলে ? 

ভয় নেই--ভয় নেই ! চোখ খুললেই আর সে দেশ 

দেখতে পাওয়1 যায় ন1। 

আচ্ছ। বাঘ দেখলে ত ভয় পাও । শুয়োর দেখলে 

ভয় ত পাওই, আবার গ! ধিনঘিনও করে । কিন্তু-_ 

বাঘের মুখে ঝুলত যদি 

রাম ছাগলের দাড়ি, 

শুয়োর যদি পাখীর মত 

উড়তো ডানা নাড়ি; 

--তাহলে ! 

তোমরা কি কেউ ভয় পেতে? মোটেই না। অবাক 

হয়ে যেতে এ সব মঞজজার চেহারার জানোয়ার দেখে । 

মজার দেশ, মজার জানোয়ারদের কথা তোমরা! 

ভাবলে । 

এই রকম সব মজার দেশের খবর | মজার মজার 

জন্ত-জানোয়ারের কথ। আর মজার মজার ছেলেমেয়েদের 

কথ। শুনতে সত্যিই তোমাদের মজ] লাগে জানি। 

আমাদের ছোটবেলায়ও এই রকম মজার ছড়া, গল্প, 

কবিতা, ধাধা আমর] পড়তাম। কিন্তু এখন তোমর। 

নান৷ রকম রংচং করা, ছবি-ভর] গল্প-ছড়ার বই পড়তে 

পাচ্ছে, আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু তা ছিল ন1। সেই 

কবে পড়েছি-_-অজগর আসছে তেড়ে, আমটি জামি 

খাবে পেড়ে। পড়েছি--হারাধনের দশটি ছেলে 

ঘোরে পাড়াময়, সত্যি বলতে কি-অনেক রকমের, 

অনেক রঙের ছবি-ছড়ায় ভর! প্রথমভাগ বই অনেক 

“বেরিয়েছে, কিন্ত 'হাসিখুসি'র মত একখানাও কি মনকে 

ভরিয়ে ভুলতে পেরেছে ? 

ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ৭৫ বৎসর আগে যখন 

ছোটদের পাঠ্যবই ছাড়া আর কোন বই ছিল না, যা পড়ে 

তারা আনন্দ পেত, তখন একজন শিশু-দরদী শিক্ষক 

ছোটদের সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন। তিনিই 

প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছোটদের কচিকাচ। 

মনের নানান দিনিসকে জানাবার ইচ্ছা! শুধু 

পাঠ্য বই পড়েই মেটে না। তাই বাংল] ভাষায় প্রথম 

,শিশু-সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করলেন তিনি “হাঁসি ও 

খেল” নাম দিয়ে। ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে। 

নানারকমের গল্প, ছড়া, ধাধায় ভর] এই অভিনব সংকলন 

ছোট বড় সকলকে খুশী করেছিল। খুলে দিয়েছিল 
বাংল সাহিত্যের নতুন দিগস্ত। এই পথের দিশারী 
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হলেন মনীষী যোগীন্দ্রনাপ সরকার । তার প্রকাশিত 

হাসি ও খেলা “ছবি ও গল্প”, 'রাঙাছবি'। 'হাসিখুসি” যে 

পথের সন্ধান দিয়েছিল, সেই পথে এগিয়ে এলেন 

উপেন্ত্রকিশোর, দ্বিজেন্দত্রনাথ, কুলদারঞ্জন, সুকুমার, 

নবকৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন এবং আরও যশস্বী শিশু-সাহিত্যিক, 

ধাদের প্রতিভার ছোয়ায় ভরে উঠল বাংলার শিশু- 

সাহিত্যের ভাণ্ডার নতুন নতুন ভাবধারার মণিমানিকে | 

এই মনীষী জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৯৯ বছর 

আগে ১২৭৩ সালের ১২ই কাতিক। ২৪ পরগণ। 

জেলার জয়নগর গ্রামে ভার মামার বাড়িতে | ছোটবেলা 

সেখানে এবং তারপর দেওঘরে পড়াশুনা! করে দেওঘর 

থেকে প্রবেশিক! পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর 

কলকাতার পিটি কলেজে ভরি হন। কিন্তু নান! 

অন্ুবিধায় পড়! ছেড়ে দিয়ে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে 
শিক্ষকত] শুরু করেন। স্কুলের গ্রতিষ্ঠাত] আনন্দমোহন 

বস্সু' এবং প্রধান শিক্ষক কঞ্চকুমার মিত্র তাকে যথেষ্ট 

স্নেহ করতেন। 

যোগীন্দ্র নাথ শিশুদের জন্ত বই লিখে তাদের যেমন 

খুনী করার চেষ্টা করতেন, তেমনি তাদের ভালোও 

বাসতেন তিনি খুব | যোগীন্রনাথ ছোটদের কোনদিন 
ছোট করে দেখেননি, তাই 'প্রার্থনা' কবিতায় তিনি 
বলেছেন-_ 

“ছোট তার] হাসে আকাশের গায়ে 

ছোট ফুল ফোটে গাছে 

ছোট বটে তবু তোমার জগতে 

আমাদেরো কাজ আছে!” 

বাংল৷ সাহিত্যে যিনি নতুন আোত নিয়ে এলেন ভার 

শতবাধিকী এগিয়ে আসছে। তার কাছে ভারতবর্ষ, 

বিশেষ করে বাংল! দেশ যে কতখণী তা বুঝবার এবং 

সে থণ স্বীকার করার স্থযোগ আপছে। 

পশ্চিমের রূপকথার যাছুকর হাগ্ধ আ্যাগারসনের 

ত্বতিরক্ষার মত স্থঘতিকীতির আশ! না করলেও এমন 
কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আশা করা অনুচিত হবে 
না, যা! সগর্ধে সকলে স্মরণ করতে পারবে, বলতে 

পারবে-__-আমরা শিশু সাহিত্যে ভগীরথকে ভুলিনি। 
(আনন্দমেল।, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে অক্টোবর 

১৪৬৫) 



হাপ্সিখুসি যোগীন্দ্রনাথ 
প্রভাত শীল 

আজ থেকে ঠিক একশে৷ বছর আগে ১৮৬৬ শ্রীষ্টাবের 

২৯শে অক্টোবর, বাংল! ১২ই কাতিক ১২৭৩ সালে 

জয়নগরে মামাদের ঘরে তার জন্ম হয়। সাত ভাই- 

বোনেদের কোলে ছোট ছেলে, আহুরে ছেলে হয়ে তিনি 

জন্মালেন মা-বাবা, দাদা-দিদিঃ মাসী-পিসীদের বুকভরা 

ভালবাস আদর প্রাণভরে পেলেন। একশো বছর 

আগে অমন একটা ছেলেই তে! শুধু নয়, অমন লক্ষ লক্ষ 

ছেলেমেয়েই তো জন্মেছিল মায়ের কোলে-স্আদর 

ভালোবাগা সবাই পেয়েছিল। কিন্ত তই একটি 
ছেলে যোগীন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে, তার কথাই 

শোনাতে বসলাম কেন আজ একশে৷ বছর পরে। এ 

কথার জবাবে বলবে'-্লক্ষ লক্ষ কেন গত একশে। 

বছরে যে কোটী কোটী ছেলেমেয়ে জন্মেছিলেন 

বাংল! দেশের ঘরে ঘরে, তাদের মধ্যে ক'জন 

বেঁচে আছেন আজও লক্ষ কোটি মায়ের মুখের 

ছড়ায় কিংবা লক্ষ লক্ষ শিশু হাতেখড়ি হওয়ার পর, 

পড়া শেখার পড়ায়? আর সর্জনের গব 

ভালোবাসায় । 

আদরের 

এমন অমর হ্যাট ভার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার 

কারণ ছোটদের ভাল বাসার, আদর করে তাদের ছুঃখ 

ঘোচাবার চোখের জল মোছাবার আগ্রহ আর উৎসাহে 

ভর! ছিল যোগীন্্রনাথের সমস্ত মন সারাটী জীবন। 
তাই একশো! বছর পরে যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও 

প্রণাম করার জন্তে সার! দেশ জুড়ে হতে চলেছে 

যোগীন্্রনাথ জন্ম শতবাষিকীর বিরাট আয়োঞজন। 
হেসে আনন্দ বাড়াতে-সআর 

সে আয়োজন সে উৎসবে ছোটবড় সবাইকেই সাড়া 

দিতে হবে, সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। 

বিশেষ করে যাদের বয়স আজ ছয় থেকে ষাটের 

কোটায়--যোগীন্্রনাথই ছিলেন তাদের অক্ষর 

পরিচয়ের প্রথম গুরুমশাই | তাদের হাতে খড়ির পর 

অক্ষর চিনতে বর্ণপরিচয় করতে হাতে নিতে হয়ে ছিলি 

“হাসিখুশি” বই। 

এমন সহজ করে গল্প বলার ভাষায়--ছেোটদের জন্যই 

শুধু নয়, বড়দের জন্তেও বই লেখার ব্যবস্থা যোগীন্দ্রনাথই 

সর্ধ প্রথম করেন। অমন করে মিঠি ভাষায় সে 

যুগেই শুধু নয় এ যুগেই বা কজন ছোটদের জন্তে 

অমন বই লিখতে পেরেছেন? অধিকাংশ ছোটদের 

বইই এখনও খটোমটে৷ ভাষা আর ভাবে ভর] । 

যোগীন্দ্রনাথই প্রথম শেখান--ছোট ছোট খোকা" 

খুকুদের বইগুলো হওয়া চাই--ভালোবাস! মিষ্টিকথা 

আর স্পষ্ট ছবিতে ঠাসা, অক্ষরগুলো হবে বড় 

বড় আর খুব সহজ হবে তার ভাঁষা ভার প্রতিটি 

বই.ই তাই বড় অক্ষরে ছাপানো । পড়াটাই যে 

ছড়া, আর ছড়াই যে পড়া হওয়া! উচিত এই বাবস্থা 

এখন চালু হয়েছে অনেকেরই ইস্কুলে--ছোটদের বন্ধু 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারই সে ব্যবস্থার মুলে--তিনিই পথটা 

প্রথম দেখান প্রথম শেখান_-ছোটদের জন্যে "ছড়া 

ও পড় নাম দিয়ে একখানি বই বার করে। 

ভয় না পেয়ে 

সাহস নাড়াতে সাধ জাগে ছোট বেলাতেই। 



শতবাধিকী স্মরণী 

সে সব গল্পও তিনি লিখে গেছেন 'নঙুন ছবি", 

ছোটদের চিড়িয়াখানা “জানোয়ারের কাণ্ড 'বনে- 

জরঙ্গলে--এইরকম কথানা বইতে। তার লেখা বই 

গুণতিতে হবে প্রায় পচিশখানা। যার পারবে 

সবগুলোই খুঁজে পেতে নিয়ে সেগুলে৷ পড়বো । আর 

একশো বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন ছোটদের বদ্ধ 

১০১ 

হয়ে--আজ যোগীল্রনাথ সরকার শতবাধিকী উৎসব 

উপলক্ষে হাসিমুখে আনন্দে তাকে সবাই স্মরণ করে 

গ্রণাম জানাবে! । 

শত ০০ শিস পিক শাশ্কঙজশিশিশ্ি পিপি কিল শিপন শি সনি শিশিলারি শপ পিপি শিপ সক 

* ( নৈবে্, বার্ধিক পুজা স্মারক পনত্রিক]। 
সাম্মলিত নিমতলা আদি সার্বজনীন কালীপুজ]। 
১৩৭৩1) 



(ঘাগীন্দ্রনাথ শতব্বাধিকী স্ম্রাণ 
( নিজশ্ব প্রতিনিধি, যুগাস্তর ) 

'হাপিখুশি' আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারেন 

বাংল৷ দেশে আব|লশ্বুদ্ধ বনিতা এমন খুব কম নেই, 

কিন্ত হাসিখুশির লেখকটি কে, তিনি কেমন লোকটি 

ছিলেন--ত] বলতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা! যে 

মথেষ্ট নয় এ কথা হৃঃখের হলেও শ্বীকার নাকরে 
উপায় নেই। 

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন একটি বাঙ্গালীকেও 

খুজে পাওয়] যাবে কিনা সন্দেহ যিনি "হাসিখুশি না 

পড়ে শিক্ষার প্রথম পাঠ নিয়েছেন। অনেকের মতে 

বিষ্তাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের চেয়েও শিশুদের কাছে 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'র কদর অনেক বেশী । 

'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে" দিয়ে স্বরবর্ণ চেনার সঙ্গে 

সেই যেছন্দ আর মিলের দোল সুরু হয়ে যায় শিশুর 

মনে--তা ছড়ার মধ্যে দিয়ে পড়ার প্রতি তার অধিকতর 

গাকর্ষণ জাগায়। শিশুদের কাছে পড়ার আকর্ষণ 

জোগাবার মত এমন খোরাক যোগীন্্রনাথের মত 

এদেশে তার আগে আর কেউই দিতে পারেন নি। তার 

পরে যারা শিশুদের অন্য মধুর স্বাদের আমর্দানী করেন 

সাহিত্যে; তার হলেন উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞগ্রন, 

দ্বিজেন্ত্রনাথ, সুকুমার, নবরুষ্ণ,। দক্ষিণারপ্তন প্রমুখ 

লেখকর]। 

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত “হাসিখুশি'ই যোগীন্দ্রনাথের 

প্রথম বই নয়, তারও আগে ১৮৯১ সালে কচি কাচা 

মনগুলোর কথ! ভেবে পঁচিশ বছরের যুবক, শিশু দরদী 

শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ গল্প, ছড়া ও ধাধায় ভর! যে অপুর্ব 

এক সঙ্কলন শিশুদের হাতে তুলে দিলেন, সেই “হাসি 

ও খেল।' লেখায় এবং রেখায় শিশুসাহিত্য এক নব- 

দিগন্ত উন্মেচিত করল । 

ইংরেজীতে যা হল নন্সেল্স ভাস, বাংলায় তাঁকে 
বল। হয় ছেলে ভুলোন, আজগুবি ছড়া। এই নন্স্লে 

বা! আজগুবি ছড়ার প্রতি শিশুর টান বুঝি বা চিরকালের 

ইংরেজী ভাষায় শত শত বছর যাবৎ এমন কত ছড়। 

লেখা হয়েছে তার হিসেব নেই। বাংলাতেও এমন 

অসংখ্য ছড়া লোকের মুখে মুখে ফিরে আসছে কোন্ 

অতীত কাল থেকে । সেসব ছড়া-রচনার ইতিহাস 

এমন কি অনেক ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম পর্ষস্ত আমাদের 

জানার উপায় নেই। এমন অনেক ছড়া রয়েছে যার 

অর্থ একান্ত অবাস্তব, অযৌক্তিক-_কিন্তু শিশু আধো 
আধে। বুলিতেও তা কস্থ করেছে অর্থ দুরহ হ'লেও 

তার কল্পন। দিয়ে তাকে একান্ত নিজের করে নিয়েছে। 

এইভাবে ঘুম পাড়ানী মাসীর গান গেয়ে বাংলা দেশের 

মায়ের কত শত বছর ছেলেমেয়েকে ঘুমের দেশে, 

স্বপ্নের জগতে পৌছে দিয়েছে তারও হিসেব নেই। 

রবীন্রনাথ স্বয়ং বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের কিছু 
কিছু ছড়া সংগ্রহ ক'রে মেয়েলি ছড়া নামে এ সম্পর্কে 

একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদও 

এ ধরনের কিছু কিছু ছড়! প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 

শিশুদের হাতে ষোগীন্দ্রনাথ ১৩০৬ সালে যখন 'খুকুমণির 

ছুঁড়া নামে তার সংগৃহীত ছড়ার একটি সঙ্কলন বই 

ভুলে দিলেন তখন তা শুধু খুকুমণিদের নয়, বড়োদেরও 

সফ্জান আকৃষ্ট করেছিল । এতে ছিল ৪১৪টি ছড়া, 

ছেলেভুলোন আজগুবি ছড়াও ছিল বেশ কিছু। 
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যোগীন্ত্রনাথ আজগুবি ছড়। এ ছাড়াও প্রচুর লিখেছেন । 

'হিজিবিঞ্জি' নাম দিয়ে পরে তা সম্কলন প্রস্থ হয়ে বের 

হ'য়। যোগীন্্রনাথের 'মজার মুলক নামে একটি 
বিখ্যাত আজগুবি ছড়ার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি 

স্এট| রয়েছে তার “হাপিরাশিতে-- 

এক বে আছে মজার দেশ 

সব রকমে ভালো, 

রাত্তিরেতে বেজায় রোদ 

দিনের চাদের আলে! 

আকাশ সেখ! সবুদ্ধ বরণ 

গছের পাতা নীল 

ডাঙ্গায় চড়ে রুই কাতলা, 

জলের মাঝে চিল্।' 

অতি সহঞ্জ ভাষায় রহস্য করে সত্যকে মিথ্যা, 

নয়মকে অনিয়মে এনে নরণ বর্ণনাময় এমন একটি নিখুত 

ছবি আর একটি পাওয়] যাবে? কিন্ত শুধু এইটুকু মাত্র 

নয়। সেই দেশের আরো উ্টোপাপ্ট। নিয়ম আছে, 

যাশিশুদের মনে রীতিমতো চমক স্ষ্টি করে করুনায় 

সে দেশের তার! আর এক ছবি রচন। করে, যখন 

দেখে-- 

সেই দেশেতে বেড়াল পালায় 

নেংটি ইতুর দেখে; 

ছেলের] খায় ক্যাট্র-অয়েল 

রমগোল! রেখে !: 

4 শুধু কিবর্ণন। ৷ ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি, অপংখ্য এবং 

কত মজাদর ! 

যোগীন্রনাথের আর একখানি মজার এবং উপভোগ্য 

ছড়ার একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

ছড়াটির নাম 'তখন আর এখন'--সঙ্গে একটি 

১৩৩ 

পালোয়ানের ছবি ঘাড়ের ওপর লম্ব। পোহার বাঁকানে। 

রড--তার ওপর সে তুলেছে তিনটে হাতী-_- 

ছড়ার সব শেষে রয়েছে-_- 

হাতী নিয়ে লোফালুফি 

ছিল আমার কাজ 

সবাই আমায় ডাকত সেদিন 

মল্ল মহারাজ। 

সেদিন আর নাইরে 1 রে ভাই, 

সেদিন আর নাই-. 

তিনটি হাতীর ভারেই এখন 

ইাপিয়ে মারা যাই।'" 

এ ধরণেরই মজার আরও কয়েকটি ছড়! যেমন 

“চ্যাপ্ট। নাকে চশমা! আট] গুরুমহাশয়” কিংবা 'দাদ খানি 
চাল মুস্থরিন ডাল' ইত্যার্দি ছড়ার পংক্তিগুলো তে! 

সবজনবিদিত ! 

ছোটদের অন্য ছড়া, ছবি, গল্প ও কাহিনীমুূলক বই 

এবং সন্কলন মিলিয়ে তার বই মোট ত্রিশটি। এ ছাড় 

পৌরাণিক কতকগুলো চরিত্র ছোটদের জন্য বাছাই 

ক'রে প্রথমে সংক্ষেপে তার কাহিনীটুকু বিবৃত ক'রেছেন 

তারপর পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে এ অংশ তুলে ছোট ছোট 

বই আকারে তা প্রকাশ করা হয়েছে এমন বই-এর সংখ্যা 

তার ২১ টি। নান! শ্রেনীর উপযোগী তার লেখা পাঠ্য 

বই রয়েছে ১৬1১৭ টি। হাসিখুশির হিন্দী ও অপমীয়। 

এ ছুটি ভাষায় অন্ুবাদও হয়েছে। 

যোগীন্রনাথের কর্ণ কৃতিত্বের সঙ্গে সকলেরই অল্ল 

বিস্তর পরিচয় আছে, কিন্ত তার জীবনীর সঙ্গে হয়ত 

নেই। বাংলার ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক ২৪-পরগণার 

জয়নগর গ্রামে তার জন্ম। পিতা নন্দলাল সরকার ও ম! 

থাকোমণি দেবী। অত্যন্ত কৃতী ও যশন্বী পরিবার 

হিসেবে তাদের পরিবারের খ্যাতি ছিল। শোনা যায় 



০৪ 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রঃ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শোভা" 

বাজারের রাজ! নবরঞ্জ দেব এই একই বংশের বিভিন্ন 

শাখার । যোগীন্ত্রনাথ তার মা'র অষ্টম গর্ভের সম্তান। 

তার তিন দাদ অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন ও উপেন্্রনাথের 

মধ্যে মধ্যম ডঃ নীলরতন চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতির 

শীষে পৌছেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের জন্ম মাতুগালয়ে। 
বাল্যে আর্থিক অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে কাটলেও 

জয়নগরে মুক্ত প্রকৃতির উদার অঙ্গনে একান্ত সহজ, 

আবহাওয়ায় খোল ও অন্তরঙ্গ মন নিয়েই তিনি 

বড় হ'তে পেরেছিলেন। হাসিখুশি মেজাজের এই 

মানুষের হাতেই তাই হাসিখুশির অন্ত বিতরণ সম্ভব 

হ'য়েছে। 

দেওথর থেকে প্রবেশিক1 পাশের পর পিটি কলেজে 

এলেন পড়তে--নানা! কারণে পড়া আর শেষ ভয়ে 

ওঠেনি- এই সময় তাকে রেনগুণে পাঠাবার কথা 

হয়ে ছিল--কিস্ত মত ছিল না যোগীন্দ্রনাথের । অবশেষে 

অনুরোধে পড়ে যখন জাহাজধ|টায় এলেন তখন জাহাজ 

কুল ছেড়ে গেছে। স্বস্তি পেলেন তিনি। এরপর যোগ 

দিলেন দি্টি কলেপ্িয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজে--স্ুরু 

হল শিশু মনের থোরাক জোগানো তাদের উপযোগী 

বই রচন।| রেঙছুণে গেলে বাংল দেশের শিশুদের জন্ত 

এ ভাবন] তার মনে আসত কিন কে জানে! 

বড় মনের মান্য ছিলেন বলেই ভালবাসতে 

পারেননি বড় শহরকে, যেখানে মানুষকে নানাভাবে 

নিপিট্ট করে রাখা হয়। কলকাতার আবহাওয়া শেষের 

দিকে অতিষ্ঠ করতে তাকে, তার চেঃয়ভ।ল লাগত 

গিরিডিতে | বাগান পুকুর আর মাছ ধর। নিয়ে সময় 

কাটাতে ভালে। লাগত সেখানকার উন্মুক্ত প্রকৃতি আর 

সকল মানুষগুলোকে! ১১৩০. থেকে ৬ বছর একটান। 

সেখানেই কাটালেন। নদীর ওপরে প্রায় সাড়ে চারশো 

যোগীন্ত্রনাথ 

বিঘে জমি নিয়ে করেছিলেন বাগান আর চাষবাগ। 

সকালে সেখানে হেটে যেতেন ফিরতেন দুপুরের দিকে । 

তার গিরিডির গোলকুঠিতে আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল 

তখনকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার ঘরোয়া! মজলিশে 

আচার্য ও লেডি বসু থেকে সুরু করে উপেন্দ্রকিশোর, 

সারদারগ্রন, ফণিভুষণ অধিকারী, সুধীন ঠাকুর, সুবোধ 
মহলানবাশ, রামানন্দ চট্টোপাধায় ইত্যাদি সেকালের 

প্রধ্যাত ব্যাক্তির প্রায়ই গোলকুঠিতে গিয়ে যোগীন্্র- 

নাথের মধুর স্ঙ্গ উপভোগ করতেন। 

নিজে রপিক না হলে অপরকে আনন্দ রস বিতরণ 

কর] যায় না, যোগীন্দ্রনাথ তার দ্ৃ্টাস্ত। তিনি যে কী 

রকম স্ুরঘিক ছিলেন তার একটুখানি পরিচয় এখানে 

দিচ্ছি। তার বন্ধু অধাক্ষ সারদারঞ্জনের একটি দোকানে 

মাছ ধরবার চার বিক্রী হত--তার এক মজার নাম 

'ইধার আগ! যোগীন্দ্রনাথ নিজে মাথ। খাটিয়ে চার 

তৈরী করলেন_-নাম দিলেন "উধার মৎ যাও । 

এমনি নির্ধল প্রাণ গুচুর্ষে ভর মানুষটি ছিলেন 

যোগীন্দ্রনাথ | শ্রদ্ধেয় দজজনীকান্ত দাস তার প্রতি শ্রদ্ধা 

নিবেদন করে একবার লিখে ছিলেন--যোগীন্দ্রনাথ 

সরকারের কাছে অমর! তথ। দেকালের ছেলেমেয়েদের 

থঝণের পরিমাণের কখ। লিখিয়! শেষ করিতে পারিব না। 

শিশু সমাজে রম ভগীরথ হইলেন ঘোগীন্্রনাথ সরকার | 

এই সদানন্দ, অমায়িক, রদের ভাগারীর কথ! বলতে 

গিয়ে একটি অতি মূল্যবান গুশ্ন তুলে ছিলেন জনপ্রিয় 

শিশু সাহত্যিক শ্বর্গত জু নল বন্গ-হাঁসি খুমির লেখক 

(লোকটি যে কী রকম হাসিখুশি প্রকৃতির ছিলেন, দুঃখের 

বিষয় তার খে(জ অনেকেই রাখেন ন।। 

(গ্রন্থবার্তী, যুগান্তর ২৭শে অক্টোবর ১৯৬১) 



(ঘাগীক্্রনাথ সন্তকান্র সম্বন্ধে 
জ্রীরবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত ও চিত্তরপ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই বৎসরেই বাংল। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মণতবাধষিকী পালিত হইবে। 

শিশুসাহিত্যে বাঙ্গালী লেখকগণ বিশেষ প্রতিভার পরিচয় 

দিয়েছেন এবং তাহাদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ এক বিশেষ 

স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথচ তাহার জীবন 

কথ। মন্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ওংসুক্য মিটাইবার মত 

গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। আীআশ! 

গঙ্গোপাধ্যায় তাহার “বাংল! শিশুসাহিতোর ক্রমবিকাশ” 

গ্রন্থে (১৯৬১) লিখিয়াছেন £ 'মৌলিক রচনা ও সম্পাদনা- 
সংকলন ইত্যাদি ধরিয় বর্তমানে তাহার চুয়ালিশ খানি 

বই-এর সন্ধান পাইত্তেছি।” (পৃ ১৯৮) এই চুয়াল্িশ- 

খানি গ্রন্থের নামের তাপিক1 বোধ হয় কোথাও মুদ্রিত 

হয় নাই। (ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ প্রকাশিত 

* সাহিত্য সাধক চরিতমালায় যোগীন্দ্রনাথ স্বন্ধে পুস্তিকা 
' বাহির হইয়াছে কিনা জানি না) শ্ীআশ। গঙ্গোপাধ্যায় 

লিখিয়াছেন-_-যোগীন্রনাথের প্রথম গ্রন্থ “জ্ঞানমুকুল” 

(১ম সং ১৮৯০, হয় সং ১৮৯৩) বর্তমানে বিলুপ্ত, 

দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। (পৃঃ ১৯৯) অতএব 

দেখা যাইতেছে তাহার সমস্ত রচন! এখন একত্র করা 

অসম্ভব । 

যোগীন্দ্রনাথ খুকুমণির ছড়া (১৯৯৯) সেকালে বিশেষ 

উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছল। এই প্রস্থের ভুমিকায় 

রামেন্্রলুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন : এই ক্ষুদ্র পুস্তক 

খানি বঙ্গাহিত্যে বোধ করি একটি নূতন উদ্যম ॥ 

2 আশ করি, বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত 

বাঙ্গালীর অনান্বত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সাহিত্যের আলোচন্তা 

বঙ্গের সুধী সমাজ কতৃক যথোচিতভাবে আরন্ধ হইবে। 

(এরামেন্্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠঃ, ১৯৫৬, ২৪২০, ৪২৮) এই গ্রপ্থ 

প্রকাশিত হইবার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 

“মেয়েলি ছড়া; প্রবন্ধ 'সাধন।” পত্রিকায় (আশ্বিন, কাণ্তিক 

১৩০১) এবং ছেলেভুলান ছড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

পত্রিকায় (মাঘ ও কাতিক ১৩০১) ছাপা হয়। (এই 

ছুইটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্য গ্রন্থের 

১৯০৭) প্রথমে স্থান পাইয়াছে।) অতএব লোক- 

পাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রেও যোগীন্নাথের নাম 

উল্লেখযোগ্য । 

য্যেগীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনেরও একটি 

সম্পর্ক রহিয়াছে বলিতে পারি। ১৯০৫ সালের ৫ই 

সেপ্টেম্বরে (৭ই ভাদ্র ১৩১২) তিনি বন্দেমাতরম নামে 

একখানি জাতীয় সংগীত সংগ্রহ বাহির করেন। এই 

সম্কলনের ভুমিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর লেখেন) 
দেশের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ একখানি সঙ্গীত 

সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লু্ৃদ্বর শ্রীযুক্ত 

যোগীন্দরনাথ সরকার এই সময়ে এই অভাবের পুরণে 

অগ্রমর হইয়] সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। 

অধিকতর সুখের বিষয় তিনি এই পুস্তকখানি স্বদেশী 

কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। সংগ্রহটি প্রকাশিত 

হইবার এক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংগ্রহ ছাপিতে হয়। 

1311051) 0405০এ৮)-এ ইহার যে ষষ্ঠ সংস্করণ রক্ষিত আছে 
তাহার প্রকাশ সাল ১৯০৮ | ১৯৪৮ সালে (খরা! আষাঢ় 

১৩৫৫) যোগীন্দ্রনাথের পুত্র লুধীন্ত্রনাথ সিটি বুক সোসাইটি 

হইতে এই বইখানির এক পরিবধিত সংস্করণ বাহির 

করেন) কিন্তু এই সংস্করণ ঠিক কত নঘরের 

ংস্করণ জানি ন]। 



১০৬ 

ইণ্ডিয়৷ অফিল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ-এ (১৯২০) 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার-কৃত কমলিনী ( ১৯১৩) নামে ২৮৫ 

পৃষ্ঠার একখানি সামাজিক উপন্তাসের উল্লেখ রহিয়াছে । 

গ্রন্থখানি কখনও দেখি নাই । এ ক্যাটালগ-এ বিদ্তাসাগর 

নামেও তাহার একখানি গ্রন্থের (১৯০৮) সংবাদ 

পাইতেছি। এই বইখানি দেখি নাই। 

রবীজ্জ্কুমার দাসগুপ্ড 
দিল্লী। 

১লা অক্টোবর তারিখের দেশ পত্রিকায় যোগীন্ত্রনাথ 

সরকার সম্বন্ধে প্রীরবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্তর আলোচন। পড়ে 

এই চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। রবীন্দ্রবাবু 

লিখেছিলেন যে যোগীন্দ্রনাথ যে বন্দমাতরম নামক 

জাতীয়-সংগীত-সংগ্রহ সংকলন করেছিলেন ব্রিটিশ 

মিউজিয়ামে তা নেই । এন ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯০৮) রক্ষিত 

আছে। তিনি কোথাও জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ 

করেন নি। এর ফলে পাঠকদের মনে এই ধারণার 

স্থষ্টি হতে পারে যে জাতীয় গ্রন্থাগারে 'বন্দেমাতরম' নেই। 

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় প্রস্থগ!রে প্রথম সংস্করণের বন্দেমাতরম 

আছে। প্রথম সংস্করণ ছুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। 
যোগীল্ত্রনাথের দুটি খণ্ড প্রকাশের কোন পরিকল্পন। 

প্রথমে ছিল না। এই জন্তেই প্রথম প্রকশিত ভাগটিকে 

অনুরূপ ভাবে চিহ্নিত কর হয়নি। সঙ্কলনটির 

জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে অল্প দিন পরেই যোগীন্দ্রনাথ 

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। এই খণ্ডের নিবেদনে তিনি 

বলেছেন £ বর্তমান শ্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া 

অনেক স্ব্দেশভক্ত সুকবি সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্ছাসপুর্ণ 

সঙ্গীত রচন] করিয়াছিলেন । এই সকল সংগীতের 

অধিকাংশ এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল । 

এছাড়! জাতীয় গ্রন্থাগ!রে বন্দে মাতরমের চতুর্থ এবং 

পঞ্চম সংস্করণ (দুটিই ১৯০৬) আছে। যোগীল্রনাথের পুত্র 

যোরীন্রনাথ 

আযাঢ় ১৬৫৫ সালে এই সংকলনের একটি পরিবধিত 

সংস্কলণ প্রকাশ করেছিপেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর 

ছাড়! প্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত একটি ভূমিকাও 

এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। এটিও জাতীয় 

গ্রন্থাগারে পাওয়] যাবে। 

পর দাসগুপ্ত ইণ্ডিয়। অফিপ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে 

যোগীন্দ্রনাথের কমলিনী ও বিষ্যাসাগর--এই ছুটি গ্রন্থের 

উল্লেখ পেয়েছেন। জাতীয় গ্রশ্থগারেও এই বই ছুটি 

আছে। তবে কমলিনীর লেখক শিশু-সাহিতািক 

যোগীন্দ্রনাথ কিন। সে বিষয়ে অনুসন্ধান কর] আবশ্ুক। 

বিষ্ভাসাগর বইটি ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলী সিরিজের 

অন্তর্গত । নামপত্রে লেখক হিসেবে যোগীন্দ্রনাথের নাম 

নেই, আছে প্রকাশক হিসাবে । সুতরাং এ বই যে 

তাঁরই লেখা এ বিষয়ে নিঃস১শয়ে কিছু বলা চলে না। 

কারণ লেখক হিসাবে বইয়ের সঙ্গে তার নাম যুক্ত ন' 

করার বিশেষ কোন কারণ দেখ! যায় না। এই লিরিজের 

আরও কতকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছিল। 

জাতীয় গ্রন্থ গারের কমী শ্রীমতী বাণী বসু বাংল শিশু- 

সাহিত্যের যে বিস্তৃত পঞ্তী মংকলন করেছেন তাতে 

যোগীন্্রনাথ কতৃক লিখিত এবং সংকলিত গ্রশ্থের একটি 

তালিক। পাওয়! যায়। 

যোগীন্দ্রনাথ সম্বদ্ধে আগ্রহা।ম্বত দেশ-এর পাঠক- 

পাঠিকার। শ্রী দাশগুপ্তর আলোচন1! পড়ে জাতীয় 

গ্রন্থাগারে ভার লেখা বই নেই এমন ধারণা করতে 

পারেন। আশ] করি তেমন ধারণ] যাতে ন! হয় তার 

জন্য এই পত্রটি দেশ-এর পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ 
কখবার বাবস্থা করবেন। 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
| উপ-প্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার । 



কাজিন 

(ঘোগীক্দ্রনাথ সব্রকাত্র 

শিশু সাহিত্যিক যোগীল্দ্রনাথ সরকারের জন্মের 

শতবর্ষ পুর্ণ হল। এই উপলক্ষে বাংল। দেশে কিছু 
তৎপরত1ও লক্ষ করা গেল। লক্ষণ শুভ, সন্দেহ 

নেই । 

শিশু-মনোরজো একদা যিনি একচ্ছত্র সম্রাট 

ছিলেন এবং আজকে যার অধিকাংশ বই-ই অপ্রাপ্য 

তার জন্ম-শতবাধিকীতে শ্রদ্ধাঞ্থলি জানিয়ে আমরা 

যৎকিঞ্চিত কর্তব্য পালন করেছি এ আত্মপ্রগাদটুকুই 

আমর] নিশ্চয় উপভোগ করতে পারি । কিন্তু এ প্রসঙ্গে 

সিটি স্কুলের আর একজন শিক্ষা প্রমদাচরণ সেনকে 

আমাদের মনে পড়বে-_-যিনি ভিত্তি রচন। না৷ করলে যোগীন্দ্র 

নাথের আবির্ভাব ঘটত কিনা সন্দেহ; মনে পড়বেন! 

মুকুল+ পত্রিকার সম্পাদক আচার্য শিননাথ শাস্ত্রীকে-_ 

যোগান্দ্রনাথকফে বিকশিত করে তোলাবার কাজে যার 

অনেকখানি ভুমিকা ছিল; মনে পড়বে ন। সমকালীন 

ব্রক্ম-সমাজকে-_যে প্রতিষ্ঠান সেদিন জাতীয় কল্যাণের 

সর্বাঙগীন সাধনায় সৎ এবং সুন্দর শিশু-সাহিত্য রচনাকে 

অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । আমর] অনেক কিছুই ভুলে 

যাই এবং সেই বিস্মরণ ঘটে অস্বাভাবিক ভ্রততার 

সঙলে। 

আদলে বাংল দেশে শিশু-সাহিত্যের মাধনা তে 

নিফাম কর্ম যোগে । এখনো বাঙালী শিশু-সাহিত্যিক 

একশো-দেড়শেো। টাকায় কপিরাইট বিক্রি করতে 

পারলে চরিতার্থ ছয়ে যান, ফাইভ পার্সেন্ট, রয়্যালটি 

যিনি পান তিনি পরম ভাগ্যবান, নিতান্ত ইন্দ্র-চন্দ্র হতে 

পারলে দশ পার্সেণ্টের সুখস্বর্গে জায়গা! পাওয়া যায়, 
(যদিও পঞ্চম মুদ্রণের পরেও প্রথম মুদ্রণের পুরে] টাকাটা 

হাতে আসে ন।) এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বই ছেপে এবং চা 

খাইয়েই প্রকাশক লেখককে চরিতার্থ করেন। মারা 

গিয়ে ক্লাসিক হতে পারলে তবেই কিঞ্চিৎ কৌলান্ত 

আসে--যেমন কুলীন হয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার- 

দক্ষিণারপ্ন এবং যোগীন্নাথ-_নইলে শিশু" 

সাহিত্যিককে কেউ সাহিত্যিক বলেই মনে করেন ন1। 

বিশ্ব সাহিত্য যে-সব মনীষীর নখ-দর্পণে ভাদের ক'জন 

পড়েছেন রশ লেখক সামুয়েল মারশাকের আশ্চর্য বই 

বারো মাস' আধুনিকতম ফরাসী সাহিত্য নিয়ে ফার। 

মশগুল, তাদের কজন খবর রাখেন স্যাৎ এক্জুপেরীর 

অসাধারণ বইগুলির । 

অতএব হাতে কলম থাকলে এবং কলমে কিছু জোর 

থাকলে বড়োদের লাইনে "সুইচ ওভার করাই ভালে! 

তাতে খ্যাতি এবং অর্থ তুই-ই আসে । বডোদের জন্য 

জমিয়ে রপকথ লিখতে পারলে চলচ্চিত্রের স্বর্ণ বারও 

সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায়। তাসত্বেও ধার শিশু- 

সাহিত্যকে আকড়ে বসে থাকেন--ভারা নিতাস্তই 

শহীদত্ব কামনা! করেন আর শহীদ তো চিরকাল 

মৃত্যুর পরেই বরমালাটি লাভ করে থাকেন। আমার 

সন্দেহ হচ্ছে, যোগীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জীন-উপেন্্রকিশোর 

এ যুগের বাংল। দেশে ছন্মনিলে শিশু-সাহিতাস্য্টির 

পণ্ুশ্রম না করে মোট! মোটা ত্রতিহাসিক এবং ইতিহাস- 

রচনাকারী উপন্তা লিখতেন--তাতে তাদের অর্থ আর 

পরমার্থ হুই-ই অজিত হত । 

তাদের সৌভাগা, কিংব৷ দুর্ভাগ্য বলব কিন! 

জানি না, তারা ব'ংলাদেশের একটা অসাধারণ 

যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সামনে ছুটি 
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সুনিশ্চিত লক্ষ্য ছিল। একটি আতম্ম-সংগঠন আর একটি 

জাতীয় চেতনার উদ্বোধন । বাইরে যখন দেশ জুড়ে 

বিভিন্নমুখা আন্দোলন চলেছে, তখন নেতার! 

নিশ্চিতভাবে অন্থভব করেছিলেন যে এই সব আন্দোলন 

এবং আত্মবোধনকে যদি স্থায়িত্ব দিতে হয়--ত] হলে 

একেবারে মূলে শঙক্তি-সঞ্চার করতে হবে। এই মূল 

হচ্ছে দেশের শিশুর দল-_সৎ এবং জুন্দর সাহিতোর 

মধ্য দিয়ে যদি তাদের মনোগঠন করতে পার। যায়, 

তা হলেই এই মুহুর্তের সমস্ত স্ুচন। ভবিষ্যতে তার 

পরিপুর্ণতায় গিয়ে পৌছতে পারবে । তা যদি না হত, 

ত1 হলে আদর্শ শিশু-সাহিতের প্রতিষ্ঠা করতে কি দুখে 

আর অকাল মৃত্যুফে বরণ করতেন প্রমদাচচণ সেন? 

ব্রঙ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি তা না! হলে অমন সুন্দর একটি 
শিশু-পত্রিক। প্রচার করতেন? তা যদি না হতঃ ত! 

হলে কি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী "মুকুলের" সম্পাদনার ভার 

নিতেন, দেখা দিতেন উপেন্দ্রকিশোর যোগীন্দ্রনাথ 

সরকার-যোগীন্দ্রনাথ বনু? সখারাম গণেশ দেউস্কর- 

বিপিনচন্ত্র পাল কি ছোটদের জন্যে প্রবন্ধ-কবিত! 

লিখতেন ? আর 'বালকে'র জন্কে এমন করে প্রাণমন 

ঢেলে দিতেন রবীন্দরনাথ--লিখতেন পাঞ্জাব-মারাঠ! 

ইতিহাসের কাহিনী, হৃদয়-ভরানে! শিশু-কবিতা, 
রাজষির মতে] উপন্তাস ? 

দক্ষিণারঞ্জন এসেছিলেন আরে। কিছু পরে) কিন্ত 

সে-ও শুধু রূপকথার ডালি সাজাবার জন্তেই নয়। 

সেদিন বাঙালীর সামনে স্বদেশ তার সমস্ত ব্রশ্বর্য নিয়ে 

দেখ! দিয়েছেঃ আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে যখন 

আপনি--”। দক্ষিণ!রঞনের ঠাকুরমার ঝুলি-ঠাকুরদাদার 

ঝুলি বাঙালীর এঁতিহ-সাধনার আর একদিক বচ ভঙ্গ 

আন্দোলনের আত্বদীপনে কটি কল্যাণ-প্রদীপ। 

যোগীন্দ্রনাথ 

যোগীন্্রনাথ সরকারের জন্মশতবাধিকীতে আমরা 
ভাকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরপেই স্মরণ করেছি; 

আমরা ভুলে গেছি, ভার সাহিত্য-সাধনা মাত্র 

একটি একক মননেরই সম্ভার নয়-সতার অস্তরালে 

একটি বিশাল যুগের বিপুল প্রাণ প্রেরণ! সক্রিয় হয়ে 

আছে। আনন্পময় নির্ল শিশু মাহিত্যের মাধ্যমে 

সর্ষতোমুখী সুশিক্ষা সঞ্চারকে কতখানি সার্থক 
করে তোল যায়--যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি তার 

উদাহরণ; কিন্তু ভার এই সফলতার পশ্চাৎপটে 

যেযুগচেতনা, যে কর্বোস্যম, বিভিন্ন অনন্ত ব্যাক্তিত্বের 

যে সৰ প্রভাব নিহিত হয়ে আছে--সেগুলি সম্বন্ধে 

অবহিত না হলে তার শতবাধিকী স্মরণ সম্পূর্ণ 

অর্থহীন। 

আর এই ট্রাডিশনের কথ। ভুলে গিয়ে আজকের 

বাংল] শিশু-সাহিত্যও. অর্থহীন হতে চলেছে। অভাবে 

উপেক্ষায় প্রকাশকের শোষণ -বাঙালী_ _শিশু- 

সাহিতিকেরা ক্রমশই প্রেরণ! হারিয়ে ফেলেছেন-_ 

নিফাম কর্যোগে আর কতক্ষণ পর্ধস্ত উৎসাহ থাকে! 

তার চাইতে বয়স্কদের জন্তে “ণিউডো-রিয়্যালিস্টিক্' 

রূপকথ। লেখাই ভালে।--তার সম্ভাবনা বিবিধ এবং 

সমুজ্জল। আজ বাংল দেশে ছোটদের জগ্তে রূপকথ! 
আর. কেউ লিখতে চান না-_-তার, প্রয়োজনও আর. 

নেই, কারণ  বড়োরাই যে_ আজ  চুষিকাহি. মুখে. 
পুরে হাম! দিতে শুরু করেছেন--এ সত্যটি বুদ্ধিমান, 
লেখকদের অধিগত | 

স্পরিসি 

না_-সন্দেহ নেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ যুগে জন্ম 

নিলে খ্রতিহাসিক উপন্তাসই লিখতেন । 

( জুনন্দর জার্ণাল, দেশ ) 



মমাছিব চিঠি ও চিন্বী স্মৃতি পাঠাগাব্রের ম্মব্রণী থেকে 

আগামী ২৯শে অক্টোবর দিন হাসিখুসি, হাসি ও 

খেল? প্রভৃতি শিশু-সাহিত্যের সেরা স্য্টিগুলির অষ্টা-- 

শিশু-সাহিত্য ভগীরথ যোগীল্ত্রনাথ সরকারের 

জন্মোৎসব। যোগীন্দ্রনাথকে আর সবাই ভুলেও 
তোমরা ছোটরা! যেভোলনি সে কথা আমি জানি। 

আমিওকত্তাকে ভুগতে পারি না। কারণ তার লেখ৷ 

হাসি-খু।স, হাসি ও খেলা, খুকুমণির ছড়া প্রভৃতি বই 

পড়েই তোমাদের ভালবাসবার, তোমাদের জন্তে সহজ 

করে, মিষ্টি করে লেখবার প্রেরণ] পেয়েছি । ছোটদের 

জন্যে মিটি করে সহজ করে চলতি ভাষায় লেখবার পথ 

তিনিই সব প্রথম দেখান ও শেখান, কাজেই যোগীন্্রনাথ 

সরকার শিশু-সাহিত্যের প্রথম গঙ্গা-প্রবাহ আনেন 

বাংলা-সাহিতোর ক্ষেত্রে-'তাই তিনি শিশু-সাহিত্য 

ভগীরথ। তাকে আমর! ভুলতে পারি না, আগামী 

"বছর তার জন্মশতবাধিকী, সেটি সার্থকভাধে পালন 
করার আয়োজন ভার নিরান্ববই বছরের এই জন্মদিনেই 

শুরু হোক-_-এই প্রার্থন] করে ষ্ভার উদ্দেশ্যে ও ভগিনী 

1নবেদিতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা! ও প্রনাম জানাই । তোমরাও 

জানও শুদ্ধা ও প্রণাম এ দ্রটি দিনে। 

€ মৌমাছির চিঠি, আনন্দমেল।, আনন্দবাজার পত্রিকা 

২৫শে অক্টোবন ১৯৬৫) 
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যোগীক্্রনাথ সরকার 

বাংল। ভাষার অক্ষর-বর্ণ ও বানান বিন্তাঙ্গে 

বিদ্ভাাগর যেমন ভগীরথ, বাঙ্গালী শিশুর মনে সাহিত্য 

প্রবাহ সঞ্ারে 'হাসিখুসীর' যোগীন সরকার হলেন 
তেমনি বাল্মীকি। 

শিশু মন থেকে অজগর ভীতি দুর করে তার হাতে 

অরসাল অন্ত ফল তুলে দেওয়াথেকে আরম্ত করে 

হারাধনের দশটি ছেলের দশ দশার মধ্য দিয়ে 

৬শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলার ঘরে ধরে বালক 

ঠাকুরদের যে নতুন সাহিত্য নৈবগ্য এগিয়ে দিলেন, 

বাংলাদেশের হৃদয় তাকে শ্রদ্ধায় আপনার করে 

নিয়েছে। 

এ দেশে শিশু গোপাল ও কিশোর কফের পুজা এক 

কালে ঠাকুরধরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শিশু- 

মনকে উপলব্ধি করে তাকেও স্বীকৃতি দেওয়ার সত্য 

প্রথম প্রচার করেন এই মহৎ চিস্তাবিদ। হাসিখুলীর 

লেখকের অবদান গ্রহণ করেই বাংলার মাবাবার৷ নিজ 

নিজ সন্তানদের নতুন করে চিনলেন। 

উনবিংশ শতকের দশাসয়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে 

যোগীন সরকারের স্থানও এই সঙ্গেই চািহত ও নিদিষ্ট 

হয়ে গেছে। বাকৃষ্াতির সঙ্গে সঙ্গেই সুমধুর আধম্ফুট 

ভাষার অবোধ শিশু যখন বলে, অয় অজগল আচ্ছে 

তেড়ে, আমটি আমি খাব পেলে, তখন বিনম্র শ্রদ্ধায় 

বাংলার মা বাবার মনে যে নামটি উদ্ভাসিত হয় তা ব্যাস 

কালিদাস বল্মীকি নয়--এমন কি রবীন্দ্রনাথও নয় 

যোগীন সরকার । 

(চিন্ময়ী স্মতি পাঠাগার স্মরণী ১৩৭২) 



যোগাক্দ্রনাথ সত্রকান্র 

ইতিপূর্বে আমর] “গুরুথাণ' শবটি ব্যবহার করিয়াছি 

কিন্ত বোধকরি তাহার যথার্থ প্রয়োগ সেখানে হয় নাই। 

এই বছর আরও যে একজনের আবির্ভাব শতবার্ষিকী 

পালন করিতেছি--আমাদের অর্থাৎ সাহিত্যপাঠক ও 

সাহিত্যসেবীদের গুকখণ তাহার কাছেই! আজকে 

যাহার] শিশু বা কিশোর তাহার অনেক চকচকে 

ঝকঝকে বই দিয় শিক্ষা শুরু করিয়াছে হয়ত--কিন্তু 

আমাদের বাল্যের বা শৈশবের সেই মজার কণামাত্র 

তাহার] পায় নাই। “অজগর আসছে তেড়ে, আমটি 

আমি খাব পেড়ে” এবং হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী 

দিয়! যে শিক্ষার শুরু, আর উপেন্রকিশোরের “ছেলেদের 

রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত' “টুনটুণির বই" সুকুমার 

রায়ের আবোল-তাযোল দক্ষিণাবপ্রনের ঠাকুরমার ঝুলি 

ঠাকুরর৫দার ঝুলি এবং সীত] দেবী শান্ত। দেবী হিন্দৃস্থানী 

উপকথা বা নিরেটগুরুর কাহিনী, কি স্ুখলতা রাওর 

গল্পের বই আরে গল্পে যে শিক্ষার পুষ্টিবা উন্মেষ সে 

শিক্ষার আনন্দ আজিকার শিশুদের অনেকের কাছেই 

অনাম্বাদিত থাকিয়া যাইবে । আজ যেসব শিক্ষক ও 

অভিভাবকদের হাতে আগামী যুগের নাগরিকদের 

শিক্ষার ভার--তাহার। নুতন লেখকের নূতন ধরনের বই 

পড়াইবার চেষ্টায় ( তাহাতে অনেকের ব্যাক্তিগত শ্বার্থের 

প্রশ্নও আছে- একযোগে অর্থ ও পরমার্থ লাভ!) 

এক মহান উত্তরাধিকার হইতে লক্ষ লক্ষ বাক্জালী 

শিশুকে বঞ্চিত করিতেছেন। এখনও বলি, হাসিখুশিতে 

যাহার! পড় শুরু করিয়াছে, তাহারা সৌভাগ্যবান 

যাহার! সে আনন্দে বঞ্চিত রহিল তাহাদের মতে ছুর্ভাগ্য 

আর নাই। জনৈক লেখকবদ্ধু লিখিয়াছেন যে এধুগে 
জন্মগ্রহন করিলে ইহারা ছোটদের বই না! লিখিয়া মোট? 
মোটা এরতিহাসিক উপন্যাস লিখিতেন তাহাতে নাকি 

শিশুপাহিত্যই রচনা করুন অথবা 

অর্থ ও পরমার্থ হুইই লাভ'হইত ! যোগীন্দ্রনাথ সরকার 

কি উপেন্রকিশোর রায় চৌধুরী অথব| দক্ষিণারঞ্রন মিত্র 

মভুমদারের অর্থ বা পরমার্থ লাভ হয় নাই--এমন কথা 

তাহাকে কে বলিল তাহ] জানি না। উপেন্দ্রকিশোরের 

বই প্রকাশকের অবন্ঞার হয়ত যতট! বিক্রী হইতে 

পারিত ততটা! হয় নাই, তবু৪--আজিকার দিনের মোটা 

মোটা উপন্যাসের চেয়ে খুব কম অর্থ দেয় নাই। 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কোন কোন বই লক্ষ লক্ষ 

কপি বিক্রী হইয়াছে। দক্ষিণারগ্তনও তাহার প্রধান 

ছুটি বই হইতে যে টাকা পাইয়াছেন--তাহ। 

আমাদের কালের ওপন্তাসিকদের কাছে অবিশ্বাস্য | 

আসল কথ! লেখক যদি নিজের কাছে খাটি থাকেন, 

লিখিতে বিয়া যদি লেখার দিকেই দৃষ্টি থাকে, 
যর্দি নিতান্ত ব্যবসা করার কলম ন1! ধরেন--তবে 

সে লেখা তাহার সমার্দতি হইবেই তা তিনি 
মোটা মোটা 

এতিহাসিক উপন্তাসই লিখুন! (অবশ্য শক্তির প্রশ্ন 

তো! আছেই। কিন্তু লেখক বলিতে আমরা যথার্থ 

লেখকের কথাই বলিতেছি।) যোগীন্দ্রনাথও সেই 

খাটি লেখকদের একজন। শিশুদের জন্ত লেখার 

সময় তাহাদের উজ্জ্রন কচি মুখগুলিই তাহার মনে 

ছিল, তাহাদের কল্যাণের কথা। খুশির কথাই 

তিনি চিত্ত! করিয়াছেন। লিখিতে বলিয়া আগে 

লক্ষ্মীর কথা চিস্ত) করেন নাই বলিয়াই লক্ষমীও 

তাহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন। পিদ্ধি ও 

সার্থকতা তাহার কঠে বিজয়মাল্য পরাইতে দ্বিধা 

করে নাই, তাই অগর্ণিত লেখক-সঙ্কুল বাংলাদেশে 
আজ আমর শ্রদ্ধা ও আস্তরিকতার সহিত তাহার 
জন্মশতবাধিকী উদ্যাপন করিতেছি। 



যোগীন্ত্রনাথ 

এই প্রসঙ্গে একট কথ৷ উথাপন আশাকরি অবাস্তর 

হইবে না। আব্রকালকার যে সব চকচকে ঝকঝকে 

বইয়ের কথা বলিয়াছি তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য যা-ই 

থাক, আকুতি ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ লোভনীয় 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । যোগীনবাবুর বইগুলি 

সেকালের ব্লক ও ছাপার ধরণ লইয়া! আজ আর 

উহাদের চোখের তৃষ্চ] মিটাইতে পারে না। অথচ 

চোখের তৃপ্তি ঘটাইতে গিয়া মানসিক একটা বড় 

ভোজে বঞ্চিত হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা । 

১১১ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কি ইহার কোন 

প্রতিকার করিতে পারেন ন1? তাহাদের তো! 

প্রয়োজনীয় বই ছাপাইবার একটা তহবিল আছেই। 

সেখান হইতে কিছু 'সাবসিডি' দিয়! তাহার! যদি 
যোগীনবাবুর উত্তরাধিকারীগণকে এই বই নূতন 
ছবিতে অফসেট প্রোনেসে ছাপিতে সাহাযা করেন 

তো! দেশের তথ] দেশবাসীর একটি প্রকৃত উপকার 

করাই হইবে। 

( কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩) 

ঘোগীজ্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
আশ। দেবী 

& এ সম্পর্কে বেশী দ্বৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। 

সক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এর সব চাইতে ভাল নিদর্শন 

পাওয়। যাবে! রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছু আশ্চর্য উজ্জ্বল 

শিশু সাহিত্য নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে কিন্ত শিশু 

ভোলানাথ, “সে', অথব! খাপছাড়ার লেখাগুলে। পড়তে 

পড়তে এ কথা মনে না হয়েই উপায় নেই যে বিরাট 

প্রতিভার স্পর্শে অনেক ধূলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে গেলেও 

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সাফল্য ভার 

অন্যদিনের তুলনায় অনেকটা পরিমাণে অনুজ্জল। 

কখনও কখনও মাব্রাতিরিজ গাম্ভীর্য বা বক্রত| ছোটদের 

পক্ষে হুঝোধা, কখনও কখনও অতিতারলোো খানিকট! 

কত্রিমতার আভাস। 

বাংল। সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর যোগীক্্নাথ 
সরকার, সুকুমার রায়, অবশীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, 

হেমন্তকুমার রায় বা স্ুনির্ল বসু ছোটদের জন্তে 

বহু সার্ষ ভাল লেখা রেখে গেছেন। যে 

সমন্বয়ের কথ। বলছিলাম এদের অর্জন করা সন্তব 

হয়েছে। 

( চিম্ময়ী স্তি পাঠাগার স্মরণী ১৩৭২) 



(ঘোগীক্দ্রনাথ সররকাত্র 
অন্নদাশক্কর রায় 

ছেলেবেলায় “হাসিখুসী” প্রথমভাগ হাতে পাওয়া 

একটি স্মরণীয় ঘটনা । তারপরে তার দ্বিতীয়ভাগ। 

ছড়াগুলি সব মুখস্ত হয়ে যায়। এখনো, এই তেষটী 

বছর বয়সেও, বেশ মনে পড়ে হারাধনের দশটি ছেলের 

বিয়োগফল ও যোগফল। তখন খেয়াল হয়নি যে 

ছড়া! ছলে অঙ্ক শিখছি। আর সে ছবিগুলি কী 

চমৎকার। 

পরে যোগীন্দ্রনাথের আরো ছড়ার বই পড়ি। ছড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে গঞ্ঠ রচনাও। প্রায় সব ক' খানাই ভালে 

লাগে। আন মুখস্ব হয়ে যায় বিস্তর পংজ্ি। 

জানিনে আমার নিজের লেখকজীবনের উপর 

ছেলেবেলার সে পড়াশ্তনা কোন ছাপ রেখে গেছে 

কিন1। কিন্ত প্রভাব একভাবে না একভাবে পড়া 

সম্ভব। অন্তত ছড়ার গঠন যে কেমন ও রস যে 

কোনখানে এর জন্যে আমি “খুকুরাণীর ছড়।” বইখানির 

কাছে খণী। সেই সুত্রে যোগান্দ্রনাথের কাছে। 

ছেলেমেয়েদের জন্তে লেখা কত বই এল আর 

গেদ। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি এখনো বেঁচে আছে। 

এখনে] জনপ্রিয়। উপেন্ত্র কিশোরের মতে। তিনিও 

চিরকিশোর | 

মানুষ তার কীতির ভিতর দিয়ে জীবিত থাকে। 

যোগীন্দ্রনাথও সেই অর্থে জীবিত | তার বই হাতে 

নিলে একটি রসিক, আমুদে, অধ্যবসায়ী গুরু মশায়কে 
পাই, যার কাছে শিক্ষাদান ও আনন্দদান এই ত্রতের দুই 
দিক। 

শিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আনন্দের প্রয়োজন 
ফুরোয় না। শিশু যখন বড়ো হয় তখনো সে 
যোগীন্দ্রনাথের ছড়া আওড়ায় আনন্দ দিতে ও পেতে। 
এই যেমন-_ 

আমি ছুলতে যখন চাই, 

ঘোষ পাড়াতে যাই, 

ঠেংটা উচু করে দীড়ায় 

বংশী মুর ভাই। 

এই ঘাড়ে যাহার চাপ 

এ নন্দ ঘোষের বাপ! 

বাকীটুকু মনে পড়ে না। 

যদি স্মরণ থাকে। 

পাঠকর। পুরণ করবেন 



হাব্রাপধনেত্র দশটি ছেলে 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

যোগীশ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শতবাধিকী উৎসব 
এই কিছুদিন পুর্বেরবে উদ্যাপিত হয়ে গেল । বিশুদ্ধ 

শিশুসাহিতি।ক হিসেবে এই শতবাধিকী উদ্যাপন এই 

কথাটিই আমাদের কাছে সমকালিন অম্পটুত] ও 

অন্বস্তত] ভেদ করে স্পষ্ট করে দিয়ে গেল যে যোগীন্দ্রনাথ 

শিশুদাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী 

আসন লাভ করেছেন এবং বাংল। ভাষ।ভ'ষী শিশুদের 

চিরকালের সঙ্গী হয়ে বিরাজ করবেন । 

যোগীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে কোন্ প্রতিষ্ঠায় 
প্রতিষ্ঠিত অথবা ভার সমসাময়িক আরও যাঁরা শিশু- 

সাহিত্য রচন। করেছেন তাদের সঙ্গে তুলনায় ভার 

আপন কোথায়, এ আলোচনার স্থনও এ নয় অথবা 

সানি সে কর্মের যোগ্য বাক্তি নই; সে পারঙ্গমতাও 

"আমার নাই। একশ্খে তারই সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ 

ও সুকুমার রায়ের মত কীত্তিযান পুরুষ রয়েছেন । 

যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে তার কীত্তির সঙ্গে 

এই ছুই কীত্তিমান পুরুষকে ও স্মরণ করছি। 

যোগীল্্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্য কীত্তির পরিচয় 

দেবার অন্কে আমার এ বচন! নয়। আমর] যখন শিশু 

তখন যোগীন্দ্রনাথের বয়স ত্রিশ পার হচ্ছে। কাজেই 

আমাদের বালককালেই ষ্ভার রচনার সঙ্গে পরিচয় 

ঘটেছিল। আজ থেকে ষাট পয়ষটি বৎসর পুর্বেবে এক টি 

বাংলা ভাষাভাষী শিশুর চিত্তে যোগীন্দ্রনাথেব রচনার 

কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সেই ছবি টুকুই এখানে তুললে 

ধরবার অভিপ্রায়ে এই সামান্ত রচন। ৷ 

রবীন্দ্রনাথ নিজের অক্ষর পরিচয়ের কা লিখতে 

গিয়ে জীবনস্ঘৃতিতে বিদ্তাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়? 

খেকে অক্ষর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, জল পড়ে পাত? 

নড়ে" এই তার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিত1। 

আমি পল্লীগ্রামের ছেলে । আর সে এমন পল্লীগ্রাম 

যেখানে জীবন তখন প্রত্যক্ষভাবে রেলপাইনের মেল- 

বন্ধনে বাধা পড়েনি। হাইস্কুল সেখানে সবেমাত্র 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পাঠশালা! ও মাইনর ইস্কুল অবশ্য 

সেখানে ছিল । 

সেখানে সেইকালে অন্য পাঁচটি শিশুর মত আমার 

বর্ণপরিচয় শিক্ষা ঘটেছিল বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বর্ণ- 

পরিচয় প্রথম ভাগের মারফতে | যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে 

পরিচয় ঘটল তারপর । হাতে এসে পড়ল “হাসিখুসি ৷ 

এই প্রথম এমন একখানি বই পেলাম যা শুধু 

চিন্তরগীক নয়, নয়নরপীক। শিশুচিত্ত রুপগ্তানের জন্য 

সর্বাগ্রে নয়নরগ্ক সামগ্রী হওয়া গ্রয়োজন বইয়ের ত1 

বুঝলাম । বলাটা একটু ভুল হল বোধ হয়। কারণ 
এ তত্ব অবশ্বই | কিন্তু বইখানি, কালে] অক্ষরের রাজত্বে 

অক ক 

উপুর উজ্জ্বল বেগুণী কালিতে ছাপা! বইখানি যেন মুখ- 

ভারম্ভার মানুষের মাঝখানে এক মুখ হাসিওয়ালা 

যাজয়ের মত একে হাছিত্র হয়েছিল | 

এ এক রীতিমত আবির্ভাব বলতে পারি। শুধু 

তাই নয়! তার পাতায় পাতায় বিস্ময়! কি অপন্ধপ 

সে ছড়াগুলি। 



আয়রে আয় টিয়ে ! 
নায়ে ভর! দিয়ে 

ন।' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে 

তা দেখে দেখে ভে 1দড় মাচে 

ওরে ভেদড় ফিরে চ] 

খোকার নাচন দেখে য। ! 

কি আশ্চধ্য মাধুধ্যে গাথা রয়েছে খোকন আর 

ভেদড় এক মিহি মধুর কল্পনার ন্সুতোয় ! 

এই শেষ নয়! এ বলতে গেলে আরম্ভ মাত্র! 

তারপর--" 

'মামাদের দরজার বাঘ! থাকে এক 

তেড়ে নাহি আসে নাহি করে ভেকভেক।' 

এক থেকে দশ পর্যন্ত, একের সঙ্গে এক যোগ করে 

দশ পধাস্ত পৌছানোর মধ্যে মামার বাড়ীর যে আশ্চর্য্য 

সমৃদ্ধ দূপটি ফুটে উঠল তার তুলন। কোথায় ! 

কিন্তু তারপর । 

তারপর হল সেই ধিখাত কথা-কাহিনী--হারাধনের 

দশটি ছেলে ।? 

দশ থেকে এক একবিয়োগ করে শুন্ত পধ্যস্ত 

পৌঁছবার জন্য যেছড়ার বুনোন তৈরী করলেন কবি 

যোগীন্রনাথ 

যোগীল্রনাথ তা কোন্ আশ্চর্য গুণে আমাদের এক স্থায়ী 
সম্পদ হয়ে রইল। 

হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে একটি একটি করে 

কোন না কোন অপধাতে যেতে যেতে শেষে থাকল ছুটি 

ছেলে । তাদের একজন গেল সাপের বিষে। তারপর 

বাকী রইল একজন। সেতার ভাইদের হারিয়ে একা 

আর থাকতে পারল না। ন1 পেরে সে ভেউ ভেউ করে 

কাদতে কাদতে বনে চলে গেল । “রইল ন। আর কেউ । 

আজও ম্মরণ করতে পারি সেই আশ্চর্য বেদনার 

আবিষ্টতাকে । তার আগে রামায়ণ 'মহাভাতের' গল্প 

কিছু কিছু শোন1 আরম্ভ করেছি মায়ের কাছে। বৃহৎ 

মহৎ লোকোত্তর জীবনের কাহিনীর আম্বাদ কিছু পেতে 

আরম্ভ করেছি কিন্ত এই প্রতিদিনের মর্ভভুমিতে সঙ্গীহীন 

বাদ্ধবহীন হয়ে থাকার যেকি বেদনা এবং লৌকিক 

জীবনে মৃত্যুর গভীর, সকাতর যন্ত্রনা যে কেমন ত1 যেন 

সেদিন প্রথম আস্বাদ করেছিলাম । যে মৃত্যু ও স্বজন- 

হীনতাকে জীবনের পরবতাঁকালে মন্ুপ্য জীবনের 

অমোঘ অভিক্তার অংশ রূপে আসম্বাদ করতে হয়েছে 

তারই প্রথম স্পর্শ যেন পেয়েছিলাম ওই ছড়ার মধ্যে। 

এই ছড়াগুলি তাই যেন আজও অশ্রুজলসিক্ত,দীর্ঘনিশ্বাসময় 

শ্লেকরূপে অন্তরে আসন নিয়ে আছে । *হাসিখুলি, 

হখসি ও আনন্দের আড়ালে যে দীর্ঘনিশ্বাস ওই ছড়ার 

মধ্যে স্থায়ী করে রাখা আছে তারই মধ্যে বংালাভাষা- 

ভাষী শিশুরা কালে কালে এই লোৌকিক পৃথিবীর প্রথম 

বেদনার অশ্রুর আম্বাদ পাবে। 



ঘোণীল্্রনাথ সত্রকান্র 

যোগীন্ত্রনাথ সরকার বাংলা সাহিত্য-জগতে লিখতেন। ক্ো্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র প্রথম ত্রাক্মাসমাজে 

সুপরিচিত। কভার লিখিত কোন কোন পুস্তক ভারতবর্ধের যোগদান করেন। তৎসঙ্গে অপর ভ্রাতাগণও ত্রাঙ্গাধর্ 

'অপরাপর ভাষাতেও তরজমা! কর! হইয়াছে । শিশু- অবলম্বন করেন। 

সাহিত্য ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ বাংলায় বহুকাল রাজাসনে 

অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তাহার লিখিত পুস্তকগুলির লক্ষ লক্ষ 

খণ্ড বাংলার শিশুমহলে প্রচারিত হইয়াছে। এখনও তাহার 

রচিত কয়েকটি পুস্তক বিশেষভাবে আদ্বত ও সুপ্রচলিত 

আছে। শিশুসাহিত্য রচনার যে আদর্শ ও পঙ্থ৷ 

|যোগীল্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করিয়! গিয়াছেন। এখন অবধি 
তাহা হইতে আরও. সুহ্জ সরল. ও. উপভোগ্য নূতন কিছু 

কাহার পরবর্তী লেখকেরা! বাংলার শিশুদিগকে দিবার 

ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । এই কারণে তাহার 

্ সমাদর বাংলার সাধারণের মধ্যে প্রায় বংশান্ু- 

যোগীল্দরনাথ অতি অল্প বয়পেই কলকাতায় চলিয়! 

আসেন ও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই 

হইয়াছিল। তিনি স্থলেখক, সুরসিক ও স্বভাবকবি 

ছিলেন। শিশতদিগের প্রতি বন্ধুভাব ও মমতা তাহার 

চরিত্রে বিশেষভাবে জাগ্রত ছিল। আমাদিগের যত 

দিনের কথ! মনে পড়ে আমরা তাহাকে শিশু ও বালক- 

বালিকা পরিবেষ্টিতই দেখিয়া! আসিয়াছি । তিনি গল্প 

বলিতে পারিতেন অসাধারণ কল্পনা! ও বর্ণনা শক্তি 

দেখাইয়!। তাহার ভাষ। সুললিত ও সহজবোধ্য ছিল । 

মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া অথব। উচ্চাঙ্গের কাব্য রচন। 

করিয়া! তিনি গল্পের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে 

রঃ যোগীন্দ্রনাথ মরকারের জন্ম হয় ১২৭৩ সালের ১২ই পারিতেন। শিশুপাঠা বহু পুস্তক রচনা করিয়া তিনি 

ক্ষাত্তিক। তিনি মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। দেখাইয়া গিয়াছেন যে, নিছক কল্পনা গন্যে ও  পস্তে 

মাতুলালয় ছিল ২৪ পরগরণার জয়নগর গ্রামে। তাহার | ইতিহাস; বিজ্ঞান, গণত.. প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় ল [লইয়া 
পিতা নন্দলাল দেব-সর্কার ঝড়ে ধরবাড়ী উড়িয়া য।ওয়ায় গতিশীল হইয়া উঠিতে পারে এবং শিশুরা গরচ্ছলে 

নিজ গ্রাম স্তাতড়1( ডায়মওড হারবারের নিকটে ) ত্যাগ | নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। সুনীতি 9 
করিয়। জয়নগরে শ্যালকের গৃহে গমন করেন। উচ্চ আদর্শের. কথাও শিশুদিগের, যনে গল্পও কবিতার 

সেইখানেই যোগীল্্রনাথের জন্ম হয়। তাহার তিন জোট সাহায্যে স্থির নিশ্যয়ভাবে, প্রতিটিত করা সম্ভব। 
তাত! অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন ও উপেন্্রনাথের তখন | তিনি পুরাতন পদ্ধতিতে ভয় ও আতঙ্কের ত্যটি (করিয়। 

বয়স ক্রমান্বয়ে ৭, ৩, ও ১ বছর। দেব-সরকার | ভূত, প্রেত, রাক্ষস ইত্যাদির গল্প করেন নাই। তাহার 
পরিবারের ইহার বছ পুর্ধ্বে বশোহরে নিবাস ছিল। রচন! পাঠ করিয়া শিশু ও বালক-বালিকাগণ চিন্তা ও 

ভালমন্দ বিচার ক্ষেত্রে আধুনিক আদর্শ্বাদ ও পুরাতন 
নীতিবোধের সমন্বয় করিতে সক্ষম হয়-_হুর্ষ্বোধা 
উপদেশের সাহায্য কিছুমাত্র না লইয়া; যথ] 

মকভাবে চলিত রহিয়াছে । 

এই পরিবারের অনেক শাখা-প্রশাখা । উত্তর 

কলিকাতার দেবেরাও এ পরিবারের ও এ বংশের। 

যোগীল্রনাথ সরকারের পিতা নলালাল নামে শুধু সরকার 
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ভাল ছেলে পাঠশালে 

সো চলে যায়, 

ঈাড়ায়ে না কথ! কয়, 

পথে না খেলায় । 

ভাল ছেলে বড় আশ! 

হৃদয়েতে পোষে, 

এক মনে আপনার 

পড়া করে বসে। 

ভাল ছেলে 

পড়া দিতে 

ন!হি করে ডর, 

জিজ্ঞাস যা 

দেয় তার 

তখনি উত্তর | 

ভাল ছেলে পড়া তার 

ভাবে শুধু বসে, 

অঞ্চটি না দিতে দিতে 

দেয় তাই ক'সে। 

ভাল ছেলে ধেয়ে চলে 

পুলকিত মন, 

পাইয়াছে পুরস্কার 

মনের মতন। 

যোগীন্ত্রনাথ 

মন্দ ছেলে পথে দেরী 

করে খেল] গিয়ে, 

পুকুরে ভাষায় জুত। 

পাল তুলে দিয়।। 

মন্দ ছেলে সারাদিন 

ঘোরে হেসে খেলে, 

ন] চায় চু'ইীতে বই, 

পায়ে ছু'ড়ে ফেলে। 

মন্দ ছেলে-- 

মাথ1 তার 

চুলকান সার 
“চিকন” 

বানান করে 

চ'য়েতে আকার। 

মন্দ ছেলে শ্রেট ধরে 

কাটিয়৷ অঁ]চড়, 

মুখ লুকাইয়। দেয় 

সঙ্দেশে কামড়। 

মন্দ ছেলে দাড়াইয়৷ 

যেন জানোয়ার 

মাথায় গাধার টুপি 

খাস। পুরস্কার ! 

ইহ।র সহিত উপযুক্ত চিত্র:বলী থাকায় মন্দ ছেলের 

শিশুমভায় উচ্চ স্বান গ্রহণের কোন আশাই থাকে ন1। 

“আধষাঢ়ে স্বপ্র” পুস্তকের একটি স্বপ্নে যোগীন্দ্রনাথ 

পণ্ড দিগের মধ্যে মানুষের সহিত শাস্তিপুর্ণভাবে একত্র 

একত্র বাসের কথা স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন।! কুমির 

সজলনেত্রে বলিল। 

“বড় সুখা হইলাম শুপ্রস্তাব শুনে, 

দিবানিশি অলিতেছি মনের আগুনে । 

“শত অসহায় নরে করেছি ভক্ষন, 

বিবেক দংশনে তাই আসিছে ক্রদন।* 

কিন্ত হস্তীর মানব চরিত্রে বিশ্বাস নাই। 

শীচ ত্রিভুবনে নাহি। 

“মানুষের 

সন্ধিতে স্বাক্ষর তার কতক্ষণ লাগে, 

সর্ত কিন্ত ভাঙ্িবে সে সকলের আগে । 

অন্তরের বিছেষ, সদা বিষবান হানে 

আপনার স্বার্থ ছাড়া নিচু নাহি জানে। 

যেযত কপট আর যত বেশী খল। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে সে ততই প্রবল! 

বুড়ো স্বুড়ো হইয়াছি বুঝিয়াছি সাড; 

প্রবলের ক্রীতদ]স নর কুলঙ্গার 1” ইত্যা।দ। 

অঙ্ক শাস্ত্র লইয়া খেলার সাহাযো জ্ঞান সঞ্চার কর! 

যায়। যথা.'সন্দেশের হিসাবে” দেখ। যায় 

“একটি হাতে তিনটি আছে 

আরেক হাতে ছয়; 

যোগ করিয়। খাই যদ্দি 

“নয়টি শুধু হয়। 

বিয়োগ যদি করি' মোটে 

“তিনটি' হবে খাওয়া, 

ভাগ কঙ্গিলে €ছু'য়ের বেশী 

যাবে না ক পাওয়া, 

ও এখন থেকে ছুইটি হাতে 

যতগুলি পাবে।, 

| সবার আগে গুণ করিয়। 

তার পরেতে খাবো। 
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একটু মাথ৷ ঘামিয়ে যদি তাহার জন্ম শতবাষিকী বাংলার শিশুদিগের মহোত্সবের 

'আঠারটি' পাই, বিষয়। উত্তট কল্পনাকে সরস রূপ দান করিয়। শিশু- 
বোকার মত কেন তবে দিগকে আনন্দ দান করা ও তাহাদিগের চিস্তাশক্তিকে 

অল্প খেতে যাই !, উদ্ধদ্ধ করিয়া তোলার কার্যে যোগীন্্রনাথের সমকক্ষ 

লোক আধুনিক ভারতে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। 
সময়ের সন্াবহার সম্বন্ধে “কাকাতুয়া” বলিতেছে-_ 

বলিতেছে সোনার ঘড়ি 'টিক্ টিক্ টিক্, 

যা! কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক। 

সময় চলিয়। যায় 

নদীর আোতের প্রায়, 

যে জন ন! বুঝে, তারে ধিকৃ শতধিকৃ! 

বলিছে সোমার ঘড়ি, ণটক টিক টিক।' 

গদ্য গল্প ও কাহিনীর মধ্যে অনেক গল্পই তাহার 

স্বরচিত ছিল। কিছু কিছু তিনি নিজের ভাষায় 

উপাখ্যান+ পুরাণ বিদেশী কাহিনী প্রভৃতি হইতে লইয়া 

লিখিয়াছিলেন। ছোটদের জন্ত রামায়ণ ও মহাভারত 

রচন] করিয়া! তিনি এ তুই গ্রন্থের প্রচার শিশু-মহলে ও 

করিবার ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন। পশুপক্ষী সম্বন্ধে 

পুস্তকে লিথিয়া তিনি শিদিগের জীবন্ত সম্বন্ধে ভান- 

লাভের পথ খুলিয়৷ দিয়াছেন। দেশ ভক্তি ও জাতীয়ত। 

শিক্ষার জন্য তিনি সথারাম গণেশ দেউক্কর লিখিত 

ভুমিকা-সম্বলিত বন্দে মাতরম' গ্রন্থ সংকলন 

করিয়াছিলেন । ১৯০৫ শ্রীষ্টান্ধে এক বৎসরে এই পুস্তকের 

তিনটি সংস্করণ হয়। “গল্প সঞ্চয়” পুস্তকে তিনি শিশু- 

মহলে বাংলা সাহিতোর শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের পরিচয় 

দিয়াছেন। অর্থাৎ শিশু ও বালক বালিকাদিগের পাঠের 

উপযুক্ত সকল প্রকার গ্রগ্থই তিনি লিখিয়। বা সংকলন 

করিয়! প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন । ইহার মধ্যে নির্দোষ 

আনন্দ লাভের ব্যবস্থাই অধিক ছিল। তাহার 

কয্পনাশক্তি অনন্তসাধারণ ছিল। প্রায় ৬০৭০ বৎসর 

বাংল! দেশের শিশু ও বালক-বালিকাগণ যে গীন্দ্রনণথ 

সরকারকে নিজেদের পরম বন্ধু বলিয়! জানিয়] আসিয়াছে। 

“এক যে আছে মজার দেশ 

সব রকমে ভালো, 

রাত্তিরেতে বেজায় রোদ 

দিনে চাদের আলো] । 

আকাশ সেথ। সবুজ বরণ, 

গাছের পাতা নীল। 

ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা 

জলের মাঝে চিল! 
+ + 

“ছেলেরা সব খেল৷ ফেলে 

বই' নে বসে পড়ে; 

মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া 

লোকের পিঠে চড়ে ! 

ও ঞ্ 

গ্জিলিপী সে তেড়ে এসে, 

কামড় ।দতে চায়, 

কচুরি আর রসাগোল্লা। 

ছেলে ধরে খায়! 
ঞ্র ঃ 

“মজার দেশের মজার কথ। 

বলবে। কত আর? 

চোখ খুললে যায় ন৷ দেখা 

মুদূলে পরিক্ষার 1" 

1শশ্ড ও বালক-বালিকারিগের পরম বন্ধু যোগীন্্র- 

নাথের নিজের সমবয়স্ক বন্ধুরও অভাব ছিল না। তাহার 

গিরিডির বাসভবন গোলকুঠিতে প্রতি বৎসর পূুর্ণিা 

সম্মেলন হইত পুজার চুটির কাছাকাছি লক্ষ্মী পুণিমার 



১১৮ 

দিনে। তাহাতে গান গাহিতেন প্রনিত্বা ক্রিফেট 

খেলোয়াড় কুলদায়ঞন রায়, “দেলখোন' উদ্ভাবক 

হেয়েম্রমোহন বনু ও অন্যান্ত বহু ওণী ব্যক্তি । গিরিডি 

তখন বাংলার গুণীজনের ছুটির সময়ের আবাস-কেন্ত্ 

ছিল। ন্যার নীলরতন সরকার, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, 

হেরঘ্বচন্ত্র মৈত্র, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র গগনচন্ত্র হোম, 

প্রতি বছ কলিকাতাবাসী ব্যক্তি গিরিডিতে গৃহ নির্ঘাণ 

করাইয়াছিলেন। গিরিডি্ক কেন্দ্র করিয়া! কোডার্প্মার 

তরল মৃগয়! করিতেও অনেকে যাইতেন। যোগীন্্র- 

ঘোগীজনাথ 

নাথের নিজের বড় পুকুরে সাহু ধরিতে যসিতেন বন 

স্বনামধন্ত ব্যজি। বাংলার কষ্ট যেমন সে যুগে বাংলার 

বাহিরে বছন্বলে গড়িয়। উঠিয়াছিল; বারগণ্ডা, গিরি।ডতেও 

সেইরূপ একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠ৷ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

শরীর অলুগ্থ হওয়ায় যোগীন্দ্রনাথ পরে কলিকাতায় চলিয়া 

আসেন । কিন্তু কাহার মনপ্রাণ সর্বদাই সেই দীর্ঘ 

ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষশোভিত গোলকুঠিতেই পড়িয়! 

থাকিত। 

(প্রবাসী । সম্পাদকীয় । পৌষ ১৩৭%। ) 



শাতবর্ষে ঘোগীক্দ্রনাথ 

অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাৰ পেড়ে? 
এ ছড়া! আজ বাংলাদেশের সব ছেলেমেয়েরই মুখস্থ । 

ছড়াটি 'হাপিখুশি' বইয়ে। অল্প লেখাপড়া-জান! ছেলে- 

মেয়েদের কাছেই শুধু নয়, অনেকের কাছেই এ বইটি 

বড় আদরের । বাংলাদেশে এমন লোক কমই পাওয়া 

যাবে ধার! এই 'হাসিখুশি'র কিছু-না-কিছু ছড়া মুখস্থ না 
বলতে পারেন। অথচ এর লেখক যোগীন্্রনাথ সরকার 

সম্পর্কে আমর! যেন তেমনভাবে আজও সচেতন হতে 

পারি নি। নিজের লেখার পিছনে নিজেকে তিনি 

আশ্চর্ধরকম প্রচ্ছন্ন রেখে গেছেন । আমরাও এই মহৎ 

লেখককে যেন পুরোপুরি আবি্ষার করতে পারি নি। 

সত্যি বলন্ভত কি, শিশুদের কাছে লেখাপড়ার আকর্ণ 

ভজোগাবার এমন যাতুকর এদেশে আর দ্বিতীয় কেউ 

আছেন কিন] লন্দেহ। “হাসিখুশি'র ছুটি ভাগ ছাড়াও 

 যোগীন্দ্রনাথ যে ছড়! ও ছবি, ছবির বই, নৃতন ছবি, 

*আষাটে স্বপ্ন, খেলার সাধী, হিজিবিজি, শিশু চয়নিক1, 

পশুপক্ষী, ছোটদের মহাভারত, ছোটদের রামায়ণ প্রভৃতি 

লিখেছিলেন ত1 আজও শিশুসাহিতোযের সম্পদ । এ বছর 

হল ভার জন্ম শতবর্ষ | এই উপলক্ষে শতবধের সুচনায় 

“অন্বতে'র গত ৫ম বধ, ১৮ সংখ্যায়, যোগীন্ত্রনাথের 

দেৌহিত্রী লিখিত একটি মুল্যবান নিবদ্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথের স্মঘতিরক্ষার জন্তে আমাদের 

সচেতন হওয়। উচিত | 
( অস্বতঃ ৬ষ্ঠ বৰ ২৬ সংখ্যা) 

ষোশীজ্মনাথ স্মরণে 
ডী 

যে “অ-খ অঞ্জগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব 

থেড়ে” ইত্যাদির মাধ্যমে অভীত ও আমাদের কালের 

বহু কোটি বঙ্গশিঙর মত আমাদেরও বাঙল। ভাষার সঙ্গে 

পরিচয় হয়েছিল এবং অনাগত ভবিষ্তং কালের আরও 

যেসব বহু কোটি কোটি ব্গশিশুর অক্ষর পরিচয় হবে তার 
অষ্ট) যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মধতবাধিকী 

উপলক্ষে তাকে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করছি। 

যোগীন্্রনাথের হাসি-খুশির (ছুই ভাগ) পর বছকাল 

গত এবং এর মধ্যে প্রথম অক্ষর পরিচয় ও ভাষাজ্ঞানের 

উদ্দেশ্যে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে কিন্তু “কাকাতুয়ার 

মাথায় ঝুঁটি ও খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটির” মত অক্ষর 

পরিচয়ের ছড়া আর হয় নি। আর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় 

স্বুত ব! নিরুদ্দেশ হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী ও 

পরবতাঁকালে তাদের পুনঃপ্রত্যাবর্ভনের কাহিনী 

শিশুমন প্রথম গল্পপাঠের যে কৌতুহল ও আনন্দ স্থাষটি 

করে তার তুলনাই ব1] কোথায় ? এছাড়। ছবির বই, মজার 

বই, হাশিরাশি, হিজিবিজি, জানোয়ারের কাণ্ড, ছোটদের 

চিড়িয়াখানা ইত্যাদি বিবিধ রসের শিশুসাহিত্য এবং 

ভারতের চিরায়ত পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতের 

যোগীন্দ্রনাথক্ত শিশু সংস্করণও যোগীন্দ্রনাথের অতুলনীয় 

কীতি। এমন একটা যুগে যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য 

লেখনী ধারণ করেন যখন বাঙলাদেশে শিশুসাহিত্য বিশেষ 

মর্যাদা লাভ করেনি এবং শিশুসাহিতযিকও তেমন স্বীকৃতি 

পাননি সমাজে । মনের শিশুসুলভ সারল্য ও অকত্রিম 

শিশুপ্রেম সেকালে এই পথের বিরলসংখ্যক পথিকের মত 

যোগীন্দত্রনাথকেও এই বর্ণে ত্রতী করে। নিরলস সাধন! 

ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার জন্য যোগীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশাতেই 

সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন--এটা লাহিতি্যিক বিশেষ 

করে শিশুসাহিত্যিকদের পক্ষে বিরল সৌভাগ্য । অবশ্ঠ 

জাবনের সেই সাফল্যের তুলনায় বহুগুণ অধিক সাফল্য 

তিনি অর্জন করেন পরবতাঁকালে অতীত বর্তমান ও 

ভবিস্তৎংকালের কোটি কোটি বঙ্গ শিশুর হৃদয়-সম্ত্রাট হয়ে । 



১৭৪ 

শতবাধিকী উপলক্ষ্যে যোগীন্্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা 

নিষেদনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা! আশা! করব যে ভবিষ্যৎ 

কালের শিশুদের কাছে তার রচনাবলী স্বপ্লতর মূল্যে 

পৌঁছে দেবার জন্ত স্বাধীন দেশের সরকার তার কর্তব্য 

যোগীম্রনাথ 

পালন করবেন। ভাল কাগজে ভাল ছবিসহ ছাপা 

যোগীন্রনাথের বইগুলি শিশুদের কেবল আনন্দবধনই 

করবে না, ভবিষ্তৎ জাতিগঠনেরও সহায়ক হবে। 

( ম্থুরেশচন্দ্র চক্রবতীঁ, 'উত্তরা”, বেনারস ) 

বিঘুওপার্মা টিঠি 
এই বছরটি ছোটদের সাহিতা-ম্রষ্টা অবিস্মরনীয় 

পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসর। 

শিও-সাহিত্য স্য্টির প্রথম যুগেই তার অনবদ্য অবদান 

চিরস্মরণীয় হয়ে আছে । তিনি যেপব প্রস্থ রচন। 

করেছেন, ছোটদের অন্ত যে বিস্ময়, কৌতুক ও জ্ঞানের 

ভাড়ার খুলে দিয়ে গেছেন, তার তুলনা হয় না। তোমরা 

ভার অসংখ্য বইয়ের মধ্যে একটি বইয়ের কথ! শুনলেই 

আশ্চর্য হবে। সে বইখানি হচ্ছে "হাসিখুদী' । এর 

ছু'টি ভাগ আছে । বই দু'টি ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগটির 

ও জম্ম শতবার্ধিকী হবে. গ্রস্থকারের নিজের জল্ম- 

শতবার্ধিকীর মত। এই *হাপিখুসির জন্ম থেকে ১০০টি 

সংস্করণ পুর্ণ হবে এই বৎসর । অক্ষর পরিচয়ের অনেক 

বই বেরিয়েছে আজ, কিন্তু এর তুলনা নেই। ১৮৬৬ 

সালের :৯শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তার 

স্বত্যু হয় ১৯৩৭ সালে । আমরা ভার সম্পর্কে একটি 

বিশেষ সংখ্য। প্রকাশ করবার আয়োজন করছি । 

আমাল আদরের ভাই-বোজেরা, 

গত সপ্তাহে শিশু-পাহিতোের অমর শ্রষ্ট1া যোগীন্দ্র- 

নাথের অন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা 

আমর! প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যেই এই বিশেষ সংখ্যা 

সম্বন্ধে অসখায চিঠি এসেছে আমাদের হাতে নানা 

ধরণের সুখ্যাতি ও সাধুবাদে ভর! সেই চিঠিগুলি। 

সত্যিকার ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সন্বদ্ধে বলার বিষয় 

আছে অনস্ত। তার প্রত্যেকটি বই শিশু-মনোরাজোর 

অমূল্য সম্পদ । তিনি তাদের জন্যে যা করে গিয়েছেন, 

তা তার একার পক্ষে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অনবদ্য 

ও অনুচিকীর্ধার বিষয় । অবশ্য সেই সময়কার কিছু 

আগে-পরে আরও কয়েকজন শিশু-সাহিত্যের ত্রষ্টা, যেমন 

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ 

কুলদা রঞ্জন রায় নবকৃষ্ত ভট্টাচাধ প্রমদাচরণ রায়, 

দ্বিজেন্্রনাথ বস্,দক্ষিণারঞুন মিত্র মজুমদার, যোগেন্ত্রনাথ 

গুপ্ত, সুকুমার রায়, সুখলত। রাও প্রভৃতিদের দান শিশু- 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেও, যোগীন্দত্রনাথ 

ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্যরস পরিবেশনের 

যে আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, 

তার তুলনায় তিনি একমেবাদ্ধিতীয়ম্। তাছাড়া ছোটদের 

লেখার সঙ্গে তাদের মনোহরনের অপুর্ব সহযোগিত। 

করত ভার বইয়ের ছবিগুলি। 

তখনকার সময়ে শিশু-সাহিত্যের জন্য কোন পুরস্কার 

হিল না।শিশু-সাহিত্যিকরা সংনধিতও হতেন না আজকের 

মত, তবুও তিনি সে সময়কার পান্রকাসমুহ ও মান্তগণ্য 

মণীবীদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসালাভ করেন। 

বিষুণ্জার চিঠি, ছোটদের পাতা, 

| দৈনিক বস্ুমতী--৬ই পৌষ, ১৩৭৩) 



যোগীন্দ্রনাথ 
প্রেমেন্্র মিত্র 

বাংল! ঠেশের উ্ীি শতক একটা আশ্চর্য যুগ। 

ভ।বতে ইচ্ছে করে গ্রে তখনকার মাটি জল হাওয়ায় এমন 

কিছু বিরল রহন্তময় উপাদান শাকম্মিক ও অপ্রত্যাশিত 

ভাবে মিশে গিয়েছিল যাতে অগণন অনামান্য ৰিরাট 

প্রতিভাধর সব মানুষের এই দেশে হঠাৎ আবির্ভাব দন্তব 

করে তুলেছে। 

এই শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করে বাংল লেশকে যাঁরা 

ধন্ত করেছেন, তাদের নামের দীর্ঘ তালিক। দেবার নিশ্চয় 

এখানে প্রয়োজন নেই। বাঙালী ছিসাবে নিজের 

পুকিচয় দিলে সে যুগের অবিস্মরণীয় সমস্ত নাম সম্বন্ধে 

সজ্জিত অমার্ভনীয়। আজকের দিনে তাদের কাছে 

পু৪য় উত্তরাধিকার-ই আমাদের সব চেয়ে বড় 

সম্পদ | সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধনু, রাজনীতি, সমাজ 

"$ন্ঠ1, জীবণের এমন কোন দিক নেই, সাতে তারা 

প্টাংলার নব-জাগরণের সুচনা করে যান নি। 

এই অসামান্ত দিক্-পালতদর মাঝবানে যে'গীন্দ্রন খ 

দেবরকারও একটি একান্ত কৃতজ্ঞ চত্তে মনে রাখবার নাম। 

তিনি বাংল। দেশের জন্তে যা করে গেছেন, প্রথমেই তা 

চেখে পড়বার মত ন| হলেও তাখ মুলা আর কোনো 

বির্তির চেয়ে কম নয়। 

শিশু বাংলার মুখে প্রথম ভাষা! ছোটাতে ধারা 

গাহাযায করেছেন, তিনি তাদের মধ্যেও পথিকৃৎ 

হিসেবে অদ্বিতীয় - 

বন্তম!ন কাশ্রে £ষ সহজ বলিষ্ঠ বাংল ভাষ। বিশ্বের 

সব চেয়ে 'অগ্রদর ভাষীগুলির সঙ্গে সমান তালে পচ 

ফেলে চলগ্ল।র ষেগ্যত। অর্জন করেছে, তার পরমায়ু খুব 
দীর্থ নয়। একশ বছর আগে "নে বাংল ভাষ। শৈশবের 
তুর্বস আড়টতা সবে পরিহার করে তার যাত্রা সুরু 

করেছে। 

যোগীন্রনাথ দেই যুগে জন্ম গ্রহণ করে দেশের 

ভবিষ্য:তর ভার যাদের ওপর বর্তাবে তাদেরই সার্থক 

ভাবে সাক্ষর করবার ত্রত নিয়েছিলেন। ভারই চেষ্টায় 

আর প্রতিভায় শক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতিতেই যুগান্তর 

এসেছে । পক্ষে য। ছিল চোখের জলের 

ভেতর দিয়ে গ্রহণ করবার অপরিহার্য শাস্তি, তাকেই 

তিনি আনন্দ-মধুব করে তুলেছেন। আগের ধুগের 

হাতে খড়ির নীরন কঠোরতা দুর হয়ে হাপিখুশির পাল! 

সুরু হয়েছে। 

যোগীন্দ্রনাথের হাসিখুশি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, 

তখন শিশু হিপাবে যাদের তা পড়বার সৌভাগ্য 

হয়ে'ছুলঃ তাদের পুত্র পৌত্র নয় প্রপৌত্রদের হাতে 

এখনও সমান্ভানুব হানিখুশি এবং যোগীন্দ্রনাথের আবে! 

বহু বই ফিরছে । কয়েক পুরুষের বাঙালীর শৈশব 

সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলার পর এখনও যে সেসব 

বইএর আকর্ষণ কিছুমাত্র কমেনি তার কারণ শুধু এই 

যেশিশুদের মনের দরোজ1! খোলবার বিরল আশ্চর্য্য 

চাবিকাঠিটি তার হাতে ছিল) 

আর কেই ভুলুক, যার কাছে আন.ন্দর পাঠ 

নিয়ে এত কাল মানুষ হয়ে এসেছে শিশু মনের স্বপতি 

সেই যোগীন্্রনাথকে বাংল দেশ কখনে। ভুলবে ন]1। 

শিশুদের 



ঘোগীক্দ্রনাথ সন্ত্রকার স্মত্রণ 
পরিমল গোস্বামী 

অজগর প্রথমে তেড়ে এসেছিল, মন ভুলিয়েছিল, 

সেই ষাট বছর আগে! আজঙগু হাপিধুশির সেই 

অদ্রগর, গেই আম, সেই ইতুরছান।, সেই ঈগল মনের 

মধ্যে মহ! সুখে সহ-অবস্থান করছে! কিন্ত আরও 

কিছুদিন বাদে “হালিরাশি' বইখান! যখন হাতে এলো, 

তখন সমস্ত মন কেড়ে নিল এই বইখান1। এর প্রত্যেকটি 
পাত] আমাকে কি পরিমাণ আকর্ষণ করেছিল, তার 

প্রমাণ আও রয়েছে আমার স্থতিতে । এখনও, সেই 

এতদিন পরেও হাসিরাশির অনেকগুলি কাহিনীই মুখস্ব 

আছে। শত শভবার পড়েও পড়া শেষ হয় নিযা, 

তার স্মত আজ আরও মধুর মনে হচ্ছে। কারণ 

এঙদিম পরে আবার যোগীন্রনাথ সরকারেষ় কথা 

আলোচিত হচ্ছে ভার জন্মশত বাষিকী উপলক্ষে। 

সমস্ত বাংলার শিশুচিত্তে একই ছন্দ একই আনান্দর 

হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি । তখন দুর পল্লীতে 

থাকি | তখন মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত একমাত্র 

পল্লী প্রকৃতি । খোল! মাঠ, প্রশস্ত পল্সানদী, স্বাধীন 

ভাবে যতদুর ইচ্ছ! ছুটে বেড়াই। সে উদ্মাদনাকে 

সংহত করে, সুস্থির করেঃ ঘরে বসিয়ে, রাখতে পারত 

এ একখান! বই বইুহানিরাপি। ওর মধ্যে যে.কাহিনী- 

গুলিতে কাহিনী ও ওহ একক্র মিলে ছোট ছোট গল্পের 

চেহারা পেয়েছে সেই ইগুলি, আমাকে সবচেয়ে বেশ 

(আকর্ষণ করত । বীর শিশু,স সাপ নয়তো যম, পেটুক 

দায়ু, হট তিন প্রভৃতি। - এবং অন্তগুলিও যে কিছুমাত্র 

কম ভাল লাগত তাষনে হয় না। অনেকের জন্তই 

মনে একটু হুঃখ জাগত। মেহের আলী, কোলম্যান, 

বোক। পিংহ, যে টমাস সাহেবকে খেতে পারল না, এদের 

জন্ত মন খারাপ হত। কাছের ছেলে' নামক কাহিনীটি 

সবচেয়ে মজার মনে হত তখন । একটি ছেলে বাজারে 

যেতে যেতে কি কি আনতে হবে সব গুলিয়ে ফেলল, 
তখন ভার চেয়েও ছোট আমরা, তাকে নিয়ে কত 
হেসেছি, বার বার পড়ে শুনিয়েছি সমবয়সীদের। 

যোগীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিশুপ্রেমিক ছিলেন এখন ত। 

ভাল বুঝতে পারি। আমাদের ঠিক কোন্ গ্রিনিমটি 

ভাল লাগবে, তা নান! স্বান থেকে আহরণ করে এনে 

আমাদের ঠিক মনের মতো করে পরিবেশন করেছেন । 

ছন্দ রচনার ভার সহজাত ক্ষষতা ছিল এবং বিদেশী 

কাহিনীকে তিনি যেভাবে সম্পূর্ণ স্বদেশী করে তুলেছেন 
তা ভাবলে তার পরিকল্পনা, কল্পনা এবং ক্ষমতায় অবাক্ 
হতে হয়। 

ভিনি যা রচনা! করেছেন ও যেলব ছড়। সংগ্রহ 

করেছেন তার প্রেরণ! ছিল তার অস্তরেই। তার রচনার 

অনেক সক্ষম অনুকরণ হফেছে এবং অসাধুৎখবাবসায়ী 

প্রকাশক তার লেখ। কিছু কিছু বিকৃত করে, ভার বইয়ের 

নাম পর্যন্ত অপহরণ করে অপাঠা, অযোগা এবং অক্ষম 

সব বিকার বাজারে ছেড়েছে । একদিন হঠাৎ এমন 

একখান] বই হাতে পড়েছিল, দেখে দুঃখ হল । 

ছোটদের জন্তে এখন অনেকেই লেখেন, কিন্ত তার 

মধ্যে তাদের প্রতি প্রন্কত মযত্ব-বোধের পরিচয় অল্প 

ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ছোটদের ভাল ন] বাসলে শুধু 

বাবসার জন্ত শিশু সাহিত্য রচন] কর! চলে না| শুধু 
ভর্লবাসার অভাব নয়, দারিত্ববোধের অভাবই সবচেয়ে 

বেশি গীড়িত করে। 

যোগীন্রমাথ আমাদের অভাব কোথায়, আমরা কি 
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পেলে খুশি হব, তার জন্ত প্রধানতঃ ইংরেজী শিশু সাহিত্য 

মন্থন করে, যেপব কাহিনীকে বাংল] করা যায়, ত1 বেছে 

নিয়েছেন । এই বাংলা করা--অন্ুবাদ করা নয়; 
'অটাসিশিলেশন' বা আত্ীকরণ যাকে বলে, তাই । তার 

ইংরেজী চেহারা আর নেই। ইংরেজকে ধুতি চাদর 

পরাণে! নয়, ইংরেঞ্কে বাঙ্গালী ধন্মে রূপান্তরিত করা, 

দীক্ষা দেওয়। হঠাৎ শুনলে মনে হবে এ কান বুঝি 

খুব পহদ্র। কিন্তু আমি প্রথমে একটি রচন] সম্পূর্ণ উদ্ধৃত 

করছি, 'ইংরেজ' ও 'বাঙালী'কে পাশাপাশি রাখছি 

আমার কথার সমর্থনে । এতে দেখ! যাবে ইংরেজ 

কি ভাবে চেহারায় পোশাকে এবং চালচলনে সম্পূর্ণ 

বাঙালী হয়ে গেছে। 

'কাজের ছেলে নামক কবিতার কথ! উল্লেখ 
কতেছি। সেটি এই-- 

'নাদৃখানি চাল মুন্গুরির ভাল 

চিনি-পাত। দৈ, 

ছু'ট1 পাক! বেল, সরিষার তেল, 

ডিম-ভবা কৈ।” 

“পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি 

পাছে হয় ভুল, 

ভুল যদি হয়, ম৷ তবে নিশ্চয় 

ছিড়ে দেবে চুল। 

“দাদৃখানি চাল মুসুরির ডাল 

চিনি-পাত। দৈ, 

ছু'ট। পাক। বেল, সরিষার তেলঃ 

ডিম-ভর। কৈ।* 

“বাহব। বাহব। ভোলা, ভুতে]ঃ হাব! 

খেলিছে ত বেশ। 

দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে 

কেন! হলে শেষ ।” 

“দাদ্খানি চাল মুস্ুরির ভাল 

চিনি-পাঁত। দৈ, 

ভিম-ভর! বেল, ছুটে পাক তেল 

সরিষার কৈ।” 

"ওই ত ওখানে ঘুড়ি ধরে টানে 

ঘোষেদের ননী) 

আমি যদি পাই তাহলে উড়াই 

আকাশে এক্ষনি । 

“দাদ্খানি তেল ডিম-ভর। বেল 

হু'টা পাকা দৈ, 

সরিষার চাল চিনি-পাত' ডাল 

মুন্ুরির কৈ! 

এপেছি দোকানে কিনি এইখানে, 

বত কিছু পাই; 

ম৷ যাহা বলেছে, সব মনে আছে, 

তা'তে ভুল নাই। 

দাদ্খানি বেল মুস্মুরির তেল 

সরিষার কৈ, 

চিনি-পাতা চাল) দ্'ট। পাকা ডাল, 

ডিম-ভর। দে!” 

মডেল ইংরেজী কবিতাটি এই-.-. 
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ইংরেতীতে নয়টি স্তবক, বাংলাতেও তাই। ইরেজী 

কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে ছয়টি লাইন, কিন্তু দাদখানি চালের 

কবিতায় প্রতি স্তরকে সমান সংখ্যক চার লাইন। 

উদ্ধৃতি চিহ্ন দুটিতে ঠিক এক রকম। কিন্তু বিষয়, ছুটিতে 

ভু" রকম। একটিতে বিলেহের বাজার, অনুটিতে বাংলা 

দেশের বাজার। কাজেই দাদখানি চালের কবিতা 

বাংলার শিশুদের জ্ঞানে ও চেতনায়, চিরদিনের জন্য 

গাথা হয়ে গেছে। যোগীন্্রনাথ তার হাসিখুপি, 

হাপিরাশি, মজার গল্প, ছবির বই, ছড়া ও পড় প্রভৃতি 

বইতে যে সব শিশু জনপ্রিয় বিষয় নানা ভাণ্ডার থেকে 

আহরণ করেছেন, তার ভিতর দিয়ে ভাব একটি বিশিষ্ট 

ন্েহশীল এবঃ আপন দায়িত্ব বষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন মনের 
পরিচয় পাওয়। যায়। একই সঙ্গে আনন্দ, কৌতুক, 
শিক্ষা এবং শুচিভার মিলন তিনি তার সমস্ত ঈচনায় 

টিয়েছেন। 

হাসিখুশি এুথয ভাগে যাগ বিয়োগ শিক্ষার জন্ত যে 

দুটি ছড়ারব্যবহার কৰা হয়েছে, তার মধ্ো হারাধনের দশটি 

ছেলে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং কোনো বাঙালী ছেলে-_ 

আমাদের কালের বা একালের হারাধনের ছেলেদের 

খবর জনে না, এ কথ! কল্পনাই করাযায়না। যে 

ইংরেজী ছড়া থেকে এটি বাংলায় বপাস্তরিত কর] হয়েছে, 

তার সঙ্গে এটিও একত্র উদ্ধত করে যোগীন্দরনাথের 

আত্তীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতাও পরিচয় দিচ্ছি। 

দশটি ছেলে 

হারাধনের দশটি ছেলে 

ঘোরে পাড়াময়। 

একটি কোথ! হারিয়ে গেল 

রইল বাকি নয়। 



হারাধনের নয়টি ছেলে 

কাটতে গেল কাঠ 

প্রকটি কেটে ছুখান হ'ল 

রইল বাকি আট। 

£রাধনের আটটি ছেলে 

ব'সলো খেতে ভাত, 

ধ্লুকটির পেট ফেটে গেল, 

রইল বাকি সাত। 

ছারাধনের সাতটি ছেলে 

গেল জলাশয়, 

একটি সেথা ডুবে মল 

দইল বাকি ছয়। 

ছারাধলির ছয়টি ছেলে 

চড়তে গেল গাছ, 

গরকটি ম'ল পিছলে পড়ে 

রইল বাকি পাঁচ। 

হারাধনের পাঁচটি ছেলে 

গেল বনের ধার, 

একটি গেল বাধের পেটে 

রইল বাকি চার। 

'ণরাধনের চারট ছেলে 

নাচে ধিন্ ধিন্, 

একটি ম'ল আছাড খেয়ে, 

রইল ঝ'কি তিন। 

হারাধনের তিনটি ছেলে 

ধরতে গেল রুট, 

একটি খেলে 'বোয়াল মাছে 

রইল বাকি হুই। 

শতবার্ধিকী স্মরণী ১২ 

হারাধনের দুইটি ছেলে 

মারতে গেল ভেক, 

একটি গেল সাপের বিষে 

রইল বাকি এক ৭ 

হারাধনের একটি ছেলে 

কাদে ভেউ ভেউ, 

আনেব হৃংখে বনে গেল, 

বইল ন1 আর কেউ। 

যে ইংরেজী নার্সারি রাইম্ থেকে এটির প্রেরণা, 

সেটাও এই সঙ্গে উপহার দিচ্ছি। 
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বাংলা ও ইংরেজী পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে এ 
ইংরেনী ছড়া বাংলায় এসে কেমন বাঙালী হয়ে গেছে। 

মূল ছড়ায় দশটি নিগার ছেলের পিতৃ-পরিচয় ছিল না, 
কিন্তু বাংলায় ভার হারাধনের দশটি ছেলে। এই 
হারাধন লামটি তন্ত পুব্রদের ভাগে র সম্পর্কে এমন 

বয়স হিগাবে পর পর মাত্রা ভাগ কর আছে। 

যাগীল্রনাথ 

সুন্দর ইঙ্গিতপুর্ণ হয়েছে যে, এ বিষয়ে যোগীন্্রনাথের উচু 

দরের ক্পানাশভির প্রশংসা না করে পার৷ যায় ন!। 

হারাধন নামটি যে তার কি ভাবে মনে এসেছিল এবং 

মনে এপেছিগ্প বলেই এটি যে এবটি সর্বাঙজনুন্দর মুর 

বাংল! কবিতার চেহার। পেয়েছে, সে কথ ভাবলে অবাক্ 

লাগে। ওরা হারাধনের ছেলে ন! হয়ে অন্ত কারে। ছেলে 

হলে এ কাহিনীৰ দাম কতখানি কমে যেত, এখন আর 

তা অনুমান করবার উপায় নেই। 

(নিগার কথায় আপত্তি হওয়াতে পরে ওটি *টেন্ 
লিটল ইও্ডিয়ান বয়েন্' কর! হয়ে ছল ইংরেন্রীতে |) 

প্রথম জীবনে যোগীন্দ্রনাথ মাত্র পনেরো! টাকা 

বেতনের স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং শিবনাথ শান্ত্ী 
সম্পাদিত (১৮৯৫ থেকে ১২০০ শ্রীঃ পর্যন্ত সম্পাদক ) 

“মুকুল নামক মাসিক পত্রের সঙ্গে কোন এক সময়ে 

সংগ্রিট ছিলেন। 

সে যুগের বাংলা দেশের শিশুদের শিক্ষার 

পরিপ্রেক্ষিতে যেগীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বিচার করলে তবে 

তার মূল্য বিচার যথার্থ হওয়া সম্ভব 

যোগীন্দ্রনাথ নিজে প্রকাখক হয়ে নিজের বই 

ছাপিয়েছি লন এবং ১৯২৩ সালে অক্ষম হয়ে পড়া সত্বেও 

ছোটদের জন্যে বই রচনা করাবন্ধকরেননি। তিনি, 

শিশুচিত্তের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তার সব বই ছোটদের জঙ্, 

উপেন্্র- 

কিশোর বা সুকুমার রায়ের লেখাও ছোটদের ভন্য। কিন্ত 

যোগীন্ত্রনাথ একেবারে অজগর থেকে আরম্ভ করেছিলেন। 

তিনি নান! দেশের উপকথ। সংগ্রহ করেছেন। ছবি ও 

গু নামক বইয়ের গোড়ায় লিখেছেন_- 

কুস্ুমিত-বন করিয়া! চয়ন 

ভরিয়া কু্গম-ডালা, . 

নবীন মুকুলে হামিমাখা ফুলে 

গাথিয়া এনেছি ডাল]। 



শতবাধিকী স্মরণী 

এবং এই চয়নের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি “বনে-জঙ্গলেও' 

প্রবেশ করেছেন অর্থাৎ বনে-জক্রলে আমাদের গে সব 

প্রতিবেশী বাস করে, সেই সব জীবজত্কদের নানাজনের 

রচনা! এ বইতে সন্কলিত হয়েছে। চয়নের বৈচিত্রা। 

চয়নকারীর শিশুপ্রীতির ছাপ এঁকেছে প্রতিটি পৃষ্ঠায়। 

এ সব বই হাতে স্পর্শ কর! মাত্র সহস] শৈণবে ফিরে 

যাই, আবার 'নতুন করে পড়ি সেই বছবার পড়া বই, 
নতুন করে চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি__ 

১২৭ 

ক্ষণকালের জন্ হারাণে। আনন্দের মধ্যে ডুবে যাই। চেয়ে 
চেয়ে দেখি সেই অভ্ঞগর, পলেই মেহের আলি, সেই ছুট 
তিন্ু, দেই বীর ফটিকর্টাদ আবার জীবন্ত হয়ে চোখের 

সামনে ঘুরে বেড়ায়। যাঁর বহু রচনার ভিতর দিয়ে 

প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেছি, সেই আমাদের পরম প্রিয় 

চির কল্যাণাকাঙক্ষী যোগীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, ভার শত 

জন্মবর্ষে প্রণাম নিবেদন করি। . , এ 

1 সাপ্তাহিক বস্সুষতী, ওর] কাতিক, ১৩৭৩ ) 

যোগীক্রন্গাথ সব্ঘকার 
"ওগো কাল-ভোৌোল। কীন্তি তোমার অচপল, 
ককি'! মৃত্যুবিজয় তব কাব্য সফল; 
ঝরে কঠে পীযূষ তব নিত্যকালে ). 
চির গাজ-টাকা ভায় তব দীপ্ত ভালে! 

স্্রংনশ্াল 



ঘযোগীনক্দ্রনাথ সত্রকা্র 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

বাঙলা দেশের জীবনে উনবিংশ শতাব্ধী আ ত্বক 

ফললের বিস্ময়কর প্রাচুর্য 'এনেছিলো। যার অনন্ত 

সাধারণ ব্যক্তি সত্তার প্রাণদায়িনী ধারায় বাঙল1 দেশের 

মানস-ম্বত্তিকার বদ্ধযাত্ব ঘুচে গিয়েছিলো, তিনি হচ্ছেন 

রাম্মাহন রায়। ১৮৬৩ খ্নষ্টাব্দে তিনি এ পৃথবী থেকে 

বিদ/য় নিলেন বটে, কিন্তু তার সাধনার বীর্মবতী ধারায় 

সিক্ত বাঙালীর জাতীয় সভা অপুর্ব স্থাষ্টির ফপল ফলিয়ে 

চল্লে! প্রায় অর্থ শতাব্দী ধরে | মানৰজীবনের প্রতিটি 
দিক আলোকিত হোলো সেই স্যট্টির আলোকে। 

রাক্গনীতি, সমাঞ্জ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, 

সাহিত্য-রচনা--এক কথায় বাঙালীর সর্বতোবন্ধী সাধনা 

অতীতের বিচারহীন জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে 

মানবতার পুর্ণ বিকাশের পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কানে আত্মনিয়োগ করলে! । এই ধারারই 

ফলল হলেশ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৬৬ ৃষ্টান্ে 

ভার জন্ম। বহুমুখী ছিলে ষ্ভার প্রতিভা। কুড়ি একুশ 

বছর যখন তার বয়েল তখন 'বিকাশ' ও “দীপ্ত নামক 

ছুটি কবিতার বই রচনা করেন। এই বই ছুটি রচিত 

হওয়ার পাঁচব্ছর বাদেছাপানো হয়। এই হোলো 

তার রচনার প্রারম্ত। 'বিকাখ'-এর “বাসনা”, 'াধি, 

“ডুবে যাই' কবিতাগুলি যোগীন্রনাথের কাব্য-প্রতিভার 
নিদর্শন । 

আশ্র্য এই যে তিনি এই সময়েই, তরুণ বয়েসেই 

তার স্থনী-শক্তির সার্থক বিকাশ কোন পথে হবে সেটা 

সঠিক ভাবে ধরতে পেরেছিলেন। 

শিশুদের পাঠোপযোগী বই বাঙল] ভাষার ছিলে! 

নাবলেই হয়। যোগীন্্রনাথ শিশুদের অন্তে সাহিভা 
রচদার কাজে নিগ্রেকে ঢেলে দিলেন ১৮ খানের 

জানুয়ারী মাসে “হালি ও খেলা" বইটি প্রকাশিত হোলে।। 

এইটিই হোলো শিশুদের অন্টে লেখা সর্ব প্রথম বই 
বাঙল! ভাষায় । তারপর থেকে শ্রিশু-সাহিত্য রচনার 

ধারা অবিরাম বইতে লাগলো । শ্ছবি ও গন্প' (১৮৯৬ 

ঘটাবে ), 'হাসিধুসি' (১৮৯৩ খাবে ), 'রাডা ছবি! 

(9টরধগরটানে ) ও খুকুমনির ছড়া, ৯৮৯৯ খুষ্টাবে 
রচিত হোলে।। বাংল৷ দেশের নঞ্্! জায়ঞীয় যে সব 

গ্রামা ছড়া র্তিয়ে ছিলো, সেই অফ ছন়্াঁর ভাণ্ডার 

থেকে যোগীন্দ্রনাথ চারশোর উপর ছ্রডী বাছাই করে 

নিয়ে ছড়ার সংকলন করলেন 'খুকুমণির ছড়ায় । চলতি 

ছড়ার এই গ্রথম সংকলন বাংল] ভাষীয় | স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 

এই সহ ছড়া সংগ্রহের কাজে লেগে স্টীলেন, যোগীন্্রনা্থ 

এই কাজে অত্নিয়োগ করেছেন জনে রবীক্রনাথ ছড়! 

সংগ্রহের কান্ত থেকে বির হন। মিশুদের জনে 

যোগীন্রনাথ সাতাশটি বই রটনা করেন। ১৯৩৬ খ্ঠাধে 

তিনি যখন শিশুদের জন্তে 'গন্ স্ঈয়' নাম দিয়ে একটি 

গল্পের চয়নিকা প্রকাশ করেন, তখন সেই বইটির ভুমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ লেখেন--:ছেলেদের যেমন চাই দুধ ভাত, 

তমনি চাই গল্প। যে মা-মাসির। তাদের খাইয়ে পারঃ়ে 

মাহুষ করেছ, এতোকাল তারাই তাদের মিটি গস 

া ফুগেয়ে এসেছে । ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ গুঠে 

ঠেকেছে কলিযুগে_ আজকের দিনের মা-মাসির। গেষট্খ 

গল্প ভুলে--কিস্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। 
'ছলেরা আঁজো যলছোঁঁগল্প বলো। কিন্ত উাঁদের 

ঘরের 'রধ্যে গল্প নেই। এই গঞ্জের 'দুভিক্ষ নিবারণের 
জন্মে বার! কোমর বেঁধেছেন, ভাদের মধ্যে অগ্রগণীয 

যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিটেছেন, 

ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করছেন। ছেলেরা তৌ 

আশীর্বাদ করতে আলে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভায়ি 

নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দরনাথ। 



শতবাধিকী স্মরণী 

পুরাণের গল্পগুলিকে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে 

করে সা্গিয়ে গুজিয়ে আবিলতা-বঞ্জিত করে 'একলবায? 

এনলদময়ন্তী', “শকুস্তল।', 'সপ্তকাঞ্ড রামায়ণ প্রভৃতি 

একুখটি বই রচনা করেন যোগীন্রনাথ । 

শিশুদের জন্তে যোগীন্রনাথ “কগ্তকাণ্ড রামায়ণ'এর 

যে পরিমিত সংস্করণ বের করেন সেটি নেড়ে চেড়ে 

দেখে ১৩৩৫ সালের ১ল কাত্তিক রবীন্দ্রনাথ লেখেন-__ 

“শিশুকালে কৃত্তিবামের রামায়ণ পড়েছি- বটতলায় 

ছাপা। তাই আমাদের যথেছট ছিল। এখন ছেলের! 

ছাপাখান। থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পেয়েছে, যোগীন্বাধুই 

তার প্রথম স্রক্ক করেছেন। এখন ছেলেদের মানসিক 

ভোজে সাজ-সঙ্জার আয়োজ্জন অনেক বেশি দরকার 

হয়েছে, নইলে তাদের রুচি হয় না। তাই কৃত্তিবাসকে 

আধুনিক সাজে সাজিয়ে বের করতে হল--নইলে তার 

(নর্ধাসন দণ্ড সইতে হত। ভালে। কাগজ, মোটা অক্ষর, 

তার উপরে ছবি-বৃদ্ধকে বেশ নবাঁন দেখতে হয়েছে। 

আশ কর! যায় ছেলেরা প্রথমটা বাইরের চেহার। দেখে 

ভুলবে, তারপরে ভিতরে রসের সন্ধান পাবে। কৃত্তিবাদের 

রামায়ণ যদি বাঙালী ছেলেমেয়ের] 'ন৷ পড়ে তবে শার 

চেয়ে শোচনীয় আশঙ্ক। তাদের পক্ষে আর কিছু হতে 

পারে না। সেই পড়বার পথ যোগীন্দ্রবাবু মনোরম করে 

দিয়েছেন--এট1 একটা সৎকীতি । 

এ সব ছাড়াও যোগীক্তরনাথ সতেরো অঠারোটি 

পাঠ্যপুস্তক লেখেন ছেলেমেয়েদের জন্যে । যোগীন্রনাথ 

রচিত “জ্ঞান-মুকুল' পাঠ্যপুস্তকটির খুব উচ্চ প্রণংগা 

করেন চন্দ্রনাথ বনস্সু ও আনন্দমোহন বনস্গু। 

বঙ্গ সাহিতেঃর পথে শিশুদের উপযোগী রচনার 

সম্ভার তৈরী করে ধিনি প্রথম দেখ। দিলেন তিনি হচ্ছেন 

যোগীন্ত্রনাথ । তিনি শিশ্ত-সাহিত্যের পথিকৃং ও সার্থক 

অঙ্টা। তারদান মপরিসীম 9 অপরিশোধেষ। 

কভার চরিত্রের আর একটি দিক ছিল যেটি 

জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। ৫সটি 

হচ্ছে তার স্বাদেশিকতা। এই স্বাদেশিকতার মধ্যে 

উচ্ছু'স ছিল না, ছিল সংযত গভীরত1। শিশু-সাহিতা 

১২৯ 

রচনা'ও এই ম্বাদেশিকতার অঙ্গ বলে আমি যনে করি। 
১৯০৫ সাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ সরু হয়েছে। 

বাঙপা দেশ তখন প্রজ্জবলিত দেশ-প্রমের অগ্রি-শিখায় | 
যেই আগুন আলাতে ও ছড়াতে গান কষ সাহায্য 

করেনি । বক্তৃতা ব। করতে পারেনি, গ্রান অতি 

সহ লেই কাজ সম্পন্ন করেছিল। 'বন্দেমাতরম" নাম 
দিয়ে স্বদেশী গানের একটি সংকলন ছাপান যোগীন্দ্রনাথ 
১৯০৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর | সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই 
ঝইটির তিন সংস্করণ হয় ও ছ হাজার বই নিঃশেষে 
বিক্রী হয়ে ষায়। এই স্বদেশী গানের বইটির ভুমিক। 
লিখে দেন পরম শ্রদ্ধেয় দেখভক্ত সখারাম গণেশ 

দেউস্কর। দেউক্কর মহাশয় ছিলেন যোগীন্্রনাথের 

সহপাঠী। দেওঘরের বিদ্ভালয় থেকে এর! তুর্জনে 

এণ্টেন্স্ পরীক্ষ। পাশ করেন। শ্যাযনুন্পর চক্রব তর, 
লিয়াকৎ হোপেন প্রভৃতি ছিলেন ষোগীন্দ্রনাথের পরম 

বন্ধু। দাসাশ্রয মেডিকল হলে ছিলে! এই বন্ধুদের 
নিয়মিত আড্ডা । 

কঞ্কুমার মিত্র মহাশয় যখন গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধায় 

নির্বাগিত হন, তখন তার বছ বন্ধু-বান্ধব ভয় পেয়ে সরে 

পড়েন । কুষ্ণকুমার মিত্র যহাশয়ের পুত্র সুকুমার মিত্রকে 

যোগীগ্রনাথ সেই বিপদের দিনে অর্থ দিয়ে সাহায্য 

করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ও স্বদেশী আন্দো- 
লনের নেতৃবর্গ ও কমঁদের প্রতি তার ছিল সুগভীর 
ভালোবাস। ও শ্রদ্ধা । 

আর একটি স্মরণীয় কাজ তিনি করেন :৯১৮ সালে । 

'রবীগ্রনাথের গানের একটি সংকলন তিনি বের করেন 

এই সময়ে । এই হল রবীন্দ্রনাপের গানের প্রথম 

সংকলন; রবীন্দ্রনাথ বইটি পোয় ১৩১৫ সাপের তন্ত্রণ 

মাসে যোগীন্দ্রনাথকে লেখেন, “আপনি পরিশ্রম ও যত্ব 

করিয়। বইথানি যে এমন সর্বাঙলুন্দর করিয়৷ তুলিয়াছেন 

সেন আমার কৃঙতজাতা গ্রহণ করিবেন।” 

এইভাবে যোগীন্দ্রনাথ সার জীবন ধরে বাঙলার ও 

বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। ১৯৩৭ সালে তার 

জীবনের অবসান ঘটে। 



গিব্রিডিতে ঘোগীন্দ্রনাথ 
বিমলাংশু প্রকাশ রায় 

গিরিডির উপকঠেে উচ্ছুখল উঞ্ী নদীর তীরে 

বারগণ্ডী জাগেকার দিনে ছিল জনমানবশুন্ত শালবনের 

স্টামল অঞ্চলে আবৃত। কোন্ অক্ঞাত খনি থেকে তান্্র- 

প্রস্তর আহরণ করে এক সাহেব কোম্পানী কিছুকালের 

অন্তে এই বারগণ্ডায় তিনটে চুল্লিতে সেই প্রস্তর গালিয়ে 

তাস্ত্র নিফাশন করে চালান দিত সুদূর পাশ্চাতা দেশে। 

কারখানাটা উঠে যাবার পর পড়ে ছিল তিনটে উত্তঙজ 

চিমনী, সাছেবদের পরিত1ক্ত বাসস্বান--তিনটি বাংলো 

ও একটি পাকা খিলানের গুদাম ঘর।| বাংলে। ভিন্টি 

তিন বন্ধুতে মিলে কিনে নেন। বড় সাহেবের এক 

পাশের বড় বাংলোটা কিনলেন শ্রদ্ধেয় সতযানন্দ বস্তু, 

মাঝেরটা কিনলেন ডাজ্ার নীলরতন সরকার, আর 

অপর পাশের বাংলোট1 কিনলেন পৃক্ননীয় শশীভুষণ 

বনু । এই শেষোক্ত বাংলোটাই “বারগণ্ডা বাংগেলে' 

নামে খ্যাত এরং এটাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো 

বারগণ্ডায় একটণ ভদ্র উপনিবেশ যাকে 'ত্রাঙ্ম কলোনি' 

বল] চলে। 

শলীবাবু ও সত্যানন্দবাধু সপরিবারে বাম করতে 

লাগলেন নিজ নিজ বাড়ীতে । কিন্ত নীলরতনব'বুর 

বাড়ীট। প্রায়ই খালি পড়ে থাকতো বহুকাল অবধি। 

পেখানে যত রাজে)র মুরগী বিচরণ করতে। এবং বামও 

করতে । আমর! মাঝে মাঝে থিয়ে ডিম সংগ্রহ করে 

নিয়ে আসভাম। 

আর একটা কথা বঙগগতে ভুলেছি--সেই পাকা 

খিলানের মজবুং গুদাম ঘরটা বিস্তুত জমিসহ কিনে 

নিয়েছিলেন কুমারী সরলাবাল। রক্ষিত। আর একটি 

পরিবার বারগগ্ডায় গোড়ার দিকেই থাকতেন--. 

গোপালচন্্র দাস মহাশয়ের পরিবার । বোধ হয় 

শলীববুদের আসবার আগেই এসে বাড়ী তৈরী করে 

বাস করতে থাকেন সপরিবারে তিনি। এই কয়েকটি 

মাত্র পরিবারের বাস ছিল এ বিশাল শালবনের ফাকে 

ফাকে । রাতে শেয়াল হুগ্ডারের হুংকার! বেশ ভয়ে 

ভয়েই থাকতে হতো। কিছু দুরেই ঘন বনাবৃত 

খাণ্ডোলি পাহাড়ে ব্যাগ্রের বসতি ছিল এবং বারগণ্ডা 

পর্ষন্ত নৈশ বিচরণ ভাদের অসম্ভব ছিল ন।। 

তারপর ধারে ধীরে বনতি বাড়তে থাকে । বদ্ধুবৎংসল 

শশীবাবুর এবং সদাসেবাত্রত! প্রপল্লমূতি তদীয় পত়ীর 

পরিচিত অপরিচিত অতিথির সমাগম হঠাৎ এক একদিন 

হতে। তাদের বাড়ীতে । পরদিনই জম দেখ! এবং এক 
এক খণ্ড করে কিনে নেওয়া ও ছু' চার মালের মধ্োই 

শঙ্ীবাবুবই ভ্রাতুষ্পুর বরেন্দ্রকুমার বন্গুর সাহাযো বাড়ী 
তৈরী হয়ে যেতে লাগলো । 

এমনি এক সময় এলেন যোগীন্ত্রনাথ সরকার। 
তিনি অবিশ্যি ভার মেজদাদা নীলরতনবাবুর বাড়ীতেই 
উঠলেন কিন্তু আডডাটি! জমতে] এসে শশীবাবুর ঝাড়ীতে। 

শশীব।বুর বাড়ীর ঠিক পাশেরই অমিট। ছিল চৌরান্তার 
মোড়ে। খুব রোখের মাথায় সেইটে তিনি নিলেন কিনে 

এব, শশীবঘুর বাড়ীর চাতালে বসে তার ভাবী বাড়ীর 
প্রকাণ্ড নক্স -কাগন্খানি বিস্ত/ত করে যখন বলতেন 
আমরা "খন তন্ময় হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতাম 

এবং যোগীনদার ভাবী বাড়ীর প্রাকৃবিবরণ শুনতাম। 
বাড়ীর নাম হবে গোলকুঠি। মানুষের আগে হয় জন্মগ্রহণ, 
তারপর হয় নামকরণ। কিন্তু এখানে উপ্টে। ব্যাপার । 

আগেই হলো নাম, পরে হলে! ধাম! বালীকির 

রামায়ণ রচনার মতে!। তার কারণ নক্সাতেই দেখ। 

গেল--অপরূপ ভঙ্গিমায় বাড়ীট। তৈরী হবে, প্রত্যেকটা 

ঘর হবে গোল গোল। কাজেই সমগ্র বাড়িটাই হবে 

গোল । তাই নাম হবে গোলকুঠি। 'এখানে উল্টে 



শতবাধিকী স্মরণী 

ধ্যাপার' কথাটা! লিখতে গিয়েই যোগীন্্রনাথের-ই 

একট! মাদার কবিত। মনে পড়ে গেল £-- 

“এক যে আছে মম্জার দেশ 

সবরকমে ভাল 

রাত্তিরেতে বেজায় রোদ 

দিনে চাদের অলো! 
ধ্ ছঃ হী 

্িলিগী সে তেড়ে এসে 

কামড় দিতে চায় 

কচুরি আর রসগোলা 

ছেলে ধরে খায়।” 

কবে কোন্ ছেলেবেলায় পড়েছিলাম এই কবিতা, 

আজ বুড়ো বয়সেও ভুলতে পারিনি এ লেখা । এ 

ভুলবার নয়। বাস্তবিক যোগীন্রেনাথের কোন লেখাই 

ভুঙ্গবার নয়। তাইতে! আজ হারা ঠাকুরদাদ! দাদামশাই 

হয়েছেন, ভার] নাতি-নাতনীদের হাতে অধুন| বাক্জার- 

চলতি রাজোর ডিটেক্টিভ গল্প না দিয়ে এখনও তুলে 

দেন “হাসিখুমি”, “গাউা ছবি”, হাসি ও খেলা” প্ছৰি 

ও গল্প” যা পড়ে ছেলেবেলায় নিজের! মুগ্ধ হয়েছিলেন । 

যাই হোক কয়েক মাসের মধোই গোলকুঠি তৈরী 

হয়ে গেল যোগীনদার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। সই 

কাল থেকে ছাত। মাথায় প্রচণ্ড গরমে ও মিস্তি-মজুর 

খাটাতেন। পেশার কি পরিবর্তন? কোথায় কলকাতায় 

পাখার তলায় বসে গল্লের বই লেখা বা প্রুফ দেখা, আর 

কোথায় এই বিহারের মকগ্র'য় প্রান্তরে বাসব! দাড়িয়ে 

ব| ঘুরতে ঘুরতে ও ঘ্ৃর্ণ্যমান মজ্জুরদের চালিত করতে 

লেগে গেলেন। 

গোলকুঠির আর একটা বিশেষত্ব হলো-_বাড়ীর 

সংলগ্ন সামনে বিশাল চাতাল এবং সেটিও গোলাকার। 

এই গে'ল চওড়। চাতালে প্রতি সন্ধ্যায় বসতো রাড 

টেবল্ ঝন্ফারেম্লা। বছ লোক সমাগম হতে । কারণ 

তত দিনে দিকে দিকে বহুলোকের বাড়ী উঠে গেছে। 

চুটিতে ছুটিতে বারগণ্ডা ওখন সরগরম । আর সকলের 

আড্ডার জায়গা! ছিল এ গোলকুঠির গোল চাতাল। 

১৩১ 

সারা দিনসানের অভিজ্ঞেত! যে যার মতো। বর্ণনা! করতেন 

এখানে এনে । যোগীনদ। সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা 

করতেন এবং সকলের গন্নই জমে উঠতো । 

ইউক্যালিপটাস্ তেলকেই আমর জানতাম, ইউ- 

কা৷লিপট।স্ গাছ কখনে। দেখিনি আগে। যোগীনদা 

এনে বাড়ীর চারিধারে ইউক্যালিপটাস্ গাছ লাগিয়ে 

দিলেন অনেক । আমর] অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম 

নে গাছ এ শুকনে। পাথুরে অমিতেও তর তর্ করে 
গজিয়ে উঠতে লাগলো । আরও অনেক রকম গাছও 

তিনি লাগিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্ত ইউক্যালিপটাস্ 

গছগুলে। হাই জাম্প সকলকে হারিয়ে দিয়ে হাওয়ায় 

দোছুলামান মস্তক সগর্ধে বিরাজ করতে থাকতো! । এই 

সঙ্গে একট! কথ। মনে পড়ে গেল। যোগীন্দার কাছে 

ভার বাগানে গিয়ে একদিন আমি বিকালে ইউ. 

ক্যালিপটাস্ গাছগুলোর তারিফ করছিলাম । যোগীনদা 

বললেন, “এই গাছ, জান বিমল, আজ সকালে আমার 

মান বাচিয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে 

তাকাতে তিনি বলতে লাগলেন, “আজ ভোরবেলায় 

হয়েছিল কি ক্রান, এই গরমে আমিও খালি গায়ে 

গাছগুলে। দেখতে লেগেছি, এমন সময়ে হঠাৎ পিছন 

থেকে মেয়েলি গলায় শুনলাম, 'ভোরবেঙাই গাছের 

তদারক! ফিরে দেখি মিস ঘোষ! আমি অমনি 

বললাম-__হ্াা, এই ইউক্যালিপটাস্ গাছটা কত উঁচু 
হয়েছে দেখুন ত। তিনি যেই উপরের দিকে তাকিয়েছেন 

অমনি আমি কৌচার খুটট। খুলে সর্ধাজ জড়িয়ে দিয়ে 
কথাব।ত। বলতে লাগলাম তার সঙ্গে ।” মিস সুরবাল। 

ঘে'ষ ছিলেন বেখুন কলেজের প্রিদ্ধিপ্যাল, ছুটিতে 
এসে ছুন কার বাড়ীতে । 

হা, এক সন্ধ্যায় গোল চাতালে এসে গল্প ভুড়ে 

দিলেন প্রকাশদ] (প্রকাশ চন্দ্র বনস্সু )ভানে যোগীদা, 
আজ ভোরে উঠেই খুব ধমক্ খেয়েছি 01. ৬. 1998 

কাছে। 

101, ৬, 1২8), 10, 1,-08100 10001956127620 

[৪৪৮ এর ভুতপুর্বব 0119110)97 গ্করুণাকেঙন সেন 
ইঁছার দৌভিত্র। 



১৬২ 

যোগীদা উদ্ত্রীব হয়ে জিগেস করলেন, “কেন, 

কি ব্যাপার ?* প্রকাশদ। তার নিক্ষম্ব ব্যক্তিগত 

কায়দায় মুখের এক প্রান্তে হানি ফুটিয়ে বর্ণনা করতে 

লাগলেন “ভোর বেলা উঠেই সবে বারন্দায় পা 

বাড়িয়েছি। অমনি [07 ৬. 1)র দর্শন আর তার 

প্রথম কথাই হলো-_ 

“দেখ, প্রকাশ। তোমার ওই চাকরটিকে এখুনি 

বিদায় করতে হবে ।' আমি হা করেতার দিকে তাকাতে 

তিনি বলতে লাগলেন-_ রোজ রাতে আমার গাছের 

ত-চারটে পেয়ারা পেড়ে খাঘ়। ও চোর চাকর বাখা 

চলবে না তোমার ।” আমি মাথা চুলকিয়ে বল্লুম-কিন্ব 

মহধি_চাকর পাই কোথা সেইত সমস্যা । বলতেই 

একেবারে তিনি অগ্নিশন্মা 7৮ তখন চাতাল শুদ্ধ লোকের 

অটহাস্য | 

আর একদিন গ্রকাশদারই ছেলে প্রভাত এসে বললে 

আর এক কাহিনী । এই গোল চাতালে ছেলে বুড়ে। 

সকলেরই আড্ডা জমতো।। আর প্রভাত, একট অকাল- 

পককই ছিল। বাকানবাবীটা তার পৈতৃক মম্পত্তি। 

তার কাহিনী ও এ 101.৬.২০ কে নিয়েই এবং সেও 

খেয়েছে ধযক | বলতে লাগলে, “উপকার করতে গি:য় 

খেলুয ধমক । ভোরবেলাই দেখছি 791. চ২০% মণিং 

ওয়াক করে ফিরছেন। আম ভাবছি কত ভোরে 

উঠেই না জানি তিনি যান মণিং ওয়াক করতে । শিশির 

ভেজা শুকনে। পাতায় ঢাক1 ছিল রাস্তাট!, হঠাৎ দেখি 

গেলেন পা পিছলে পড়ে । আমি অমন দৌড়ে গিয়ে 

তাকে তুলে ধরতেই হিনি ধমক দিয়ে বললেন, ছেড়ে 

দাও, আগে ধরতে পারনি? আমি বুম, আগেত 
জানতুম নাযে আপনি পড়ে যাবেন।' বলতেই লাঠিট। 

মাটিতে ঠুকে বললেশ-_''আবার জেঠামি হাচ্ছ “9 
আমি তখন পালিয়ে বাচি।”' 705, ৬. £০)র প্রকাণ্ড 
বাড়ীর কম্পউ্ডে আউট্ হাউসট1 ভাড়া নিয়ে থাকতেন 
প্রকাশদ! সপরিবারে । 

সবরকম মন্লিসের কেন্দ্র ছিল ওই গোলকুঠি। 

কিন্ত ত্র যলিশের আমরে সাহিত্যের মধুব ম্পর্শ দিয়ে 

যোগীব্রনাথ 

ছমিয়ে ভুলতেন বামনদাস ম্ুমদার মহাশয়। তিনি 

ছিলেন স্ুুরলিক সদাহান্য সাহিত্যান্ুরাগী। এমন 

সদাশিব লোক বড় একটা দেখ! যায় না। রবীন্দ্রনাথ 
বণিত সুপক বোম্বাই আম সধ্ষ্ঠ শ্কঠ বাবুব দ্বিতীয় 

সংস্করণ যেন ছিলেন বামনদাস মজুমদার | রবীন্দ্র 

নাথের কাছে এরও যাতায়াত ছিল এবং এরও গুণমুগ্ধ 

ছিলেন । 

মজার মজার গল্প বলতে পারতেন তিনি। লব 

গল্প মত্য ঘটনা মুলক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে । 

আর গল্প বলার ভঙ্গী এমন রসপুর্ণ হতযে সকলেই 

প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে1। পাঠ করতেও পারতেন 

অপুর্ব। গোলকুঠির চত্বরে বসে মাঝে মাঝে পাঠ 

করতেন। একদিন সন্ধ্যায় সেখানে বসে রবীন্দ্রনাথের 

'মালঞ্চ'বই খানি আগাগোড়া পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ 

করেছিলেন। তার পাঠের মধ্যে একট সম্মোহনী 

শক্তি ছিল । সকলে তন্ময় হয়ে শুদতো। এবং নিজেও 

যেন নিজেরই পাঠের গভীরে ডুবে যেতে। ত্রস্বদীর্ঘ 
উচ্চারণ এবং অর্থান্নযায়ী ম্যাকসেন্ট তার পড়ায় থাকতে 

নিখুত | বামনদাসের সজে যোগন্্রনাথের বদ্ধুত্ ছিল 

মধুর। 
প্রতি বর হুর্গোৎ্সবের পর লক্ষ্মীপুণিমার সন্ধায় 

যোগীন্দ্রনাথ তার গোলকুঠিতে পুণিম] সম্মেলনের অনুষ্ঠান 

করতেন। তার একট! বর্ণন। শশীবাবুর কনিষ্ঠ কন্ত। 

ডাঃ মৈত্রেয়ী বনু 'অমুত/সাপ্তাহিক পত্রে যা লিখেছেন 

তা উদ্ধত করে দিলাম-- ₹রা আষাঢ় ১৩৭৩) 

“গোলকুঠিতে পুণিমা সম্মেলন হলো । গোলকুঠিই 

“হাসিখুসি"' লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ী। এ'র 

ভাগ্নে প্রশান্ত মহলানবিশ তখন নবীন যুবক। তিনি 

বললেন “ছোট মামা ( যোগীন্দ্রনাথ ), শশীমায] ( আমার 

বাবা) সব বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন । এদের অকাল 

বার্ধকা ঘোচাতে হবে, । এই বলে তিনি একটি 'শে'' 

দিজেন। উপরোক্ত প্রৌটেরা সবাই অংশ গ্রহণ 

করলেন। পায়ে ঘুঙ,র বেঁবে কেউ সতরগ্রি গায়ে, কেউ 

কম্বল পরে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে ধুপধাপ 



শতবাধিকী শ্ররণী 

তোর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন--“পাখী সব করে রৰ 

রাতি পোহাইল? ইত্যার্দি। কারে হাতে করতাল, 

কারে। কাধে মাদল। গানের দলের নেতা শাস্তি 

নিকেতনেন প্রান শিক্ষকজীবনময় রায়। নাচের দলের 

নেঙ। ঘুর পায়ে মুব্বক আরগ্রতাপ চন্র মহলানবিশ। 

এই পুণিমা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি বেরত প্রথমে যোগীন্্র 

নাথ সরকারের নামে পরে আমার বাবা শশীভুষণ বন্ুর 

নামে । একবার কুলদ৷ রঞ্জন রায় (আবোল তাবালের 

সুকুমার রায়ের খুললতাত ) নাচের সঙ্গে গান গাহিলেন-_ 

“আজ পুণিম] সম্মেলন, 
যোগীন বাবুর নিমন্ত্রণ 

খুড়। শশীবাবুর নিমশ্্রণ---. 

হাসির তুফান উঠলো । শশীবাবু তার বিরাট চাপ 

দাড়ির পিছনে হাসি চাপবার বৃথ। চেষ্টা করলেন। 

রবীন্দ্রনাথের পমঝ্দদার লেখক শ্রীঅঞ্জিত কুমার 

চক্রবর্তী একবার কবিগুরুর প্রায়শ্চিত্ত পরিবেশন 

করলেন সমস্ত বারগণ্ডা রিহার্জেল দেখতেই মেতে 

উঠলে! ।” 

আর আমার মনে আছে একবার শ্রী গ্রশান্ত চন্দ 

মহল!নবিশের উদ্ভোগে' বিসর্জন নাটক অভিনীত 

হয়েছিল এৰং প্রশান্ত নিজেই সেজেছিলেন 'রঘুপতি' । 

সেবার আগেই বোঝা। গিয়েছিল যে দর্শক হবে প্রচুর 
তাই গত্যানন্দ বাবুর বাড়ীর প্রশস্ত প্রাণে সে অভিনয় 

কর] হয়েছিল ; খুব সুন্দর হয়েছিল । 

যোগীন্দ্রনাথকে প্রশান্তর! ছোটমাম।'বলে ডাকতেন। 

কিন্ত যোগীন্দ্র নাথের পরে একটি ভাই ছিলেন ধার নাম 
ছিল ললিত এবং তার সঙ্গে আমার দাদ! সুধাংশু বিকাশ 

রায়ের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যুবক বয়সেই মারা যান। 

১৩৩ 

যোগীনদ। সেই জন্যও দাদাকে খুব ভালবাসতেন। সভার! 

ছুই জনে মিলে প্রায়ই নতুন নতুন জমি দেখে বেড়াতেন। 

উত্তী নদীর অপর পাৰে বিরাট জমি চাষ আবাদের অন্তে 
ত।রা ছ'জনেই কিনে নিয়েছিলেন। 

যোগীন্্র নাথ কলকাতায় থাকতে নিজেও যেমন 

ছোটদের অন্ত বই লিখতেন তেমনি আবার অন্তদেরও 

লিখতে উত্গাহ দিতেন এবং ভাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে 

বই ছাপতেন। এ অভ্যাস গিরিডিতে গিয়েও তার ছিল। 

শীমুধাবিদ্দু বিশ্বা তখন গিরিভি স্কুলের ছাত্র । ছাত্রর! 

মিলে “কল্পন। কুন্ুম'নামে একটা হস্তলিপি মাসিক পত্র 

চালাতো৷। সে খানি যোগীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ 

করে লক্ষ্য করলেন যে সুধাবিন্ুর লিখবার হাত 

আছে। সেইজন্যে পরবভাঁকালে তাকে দিয়ে 

“টম কাকার কুটির” ও আর একখানি বই লিখিয়ে নিয়ে 
ছেপেছিলেন। 

স্বদেশী যুগে “বন্দে মাতরম্” নামে একখানি জাতীয় 
ংজীত সংগ্রহ যোগীন্দ্রনাথ মুদ্রিত করেছিলেন। 

স্বদেশী ভাবের স্পর্শ স্বভাবতই লেগেছিল নিজের 

পরিবারেও। আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে 

একবার ৩০শে আশ্বিন--রাখীবন্ধনের দিনে ভোরবেলায় 

শঁচী, কচি, ঝুনুরা সবাই গোলকুটি থেকে দল বেঁধে 

গোছ। গোছ। হলদে রাখী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী 

বাড়ী গিয়ে সকলের হাতে রাখী বাধবে। রাস্তায় 

নেমেই গান ধরলে।-সে কচি কচি কণ্ঠের গান সার! 
বারগণ্ডাকে মাতিয়ে তুললো 

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, 

বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।” 



ঘোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নি শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী 
বণরনুক্রমিক নাম ১ম সংস্করণ 
পণুপক্ষী 

বনে-ভঙলে 1929 

বঙ্গে মাতরম্ (জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ) 
50) 960৮ 1905 

পৃঃ সংখ্যা 
309 

240 

108 
3? 
40 

64 
32 
32 
32 
32 

64 
104 
68 
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বর্ণানুক্রমিক নাম ১ম সংস্করণ পৃঃ সংখ্যা 
আগমনী (সংকলন) 1937 124 
আবাচে স্বপ্ন ই 32 

ধুকুমণির ছড়া 1899 256 
খেলার গান দঃ 44 

খেলার সাথী রর 32 
গপ-সঞ্চয় 1936 216 

ছড়! ও ছবি রঃ 24 
ছড়া ও পড়া 3 48 

ছবি ও গল্প 189? 128 
ছবির বই 32 
ছোটদের উপকথ। (সংকলন) 1937 88 

ছোটদের চিডিয়াখ।ন। 96 
ছোটদের মহাঙ্ারত 1919 240 

ছোটদের রামায়ণ 1918 88 
জানোয়ারের কাণ্ড রঃ 96 
নুন ছুবি ?8 

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী 
বণানুক্রমিক নান পু. সংখা! 

অদ্ধমুনি 20 
অভিমঙ্থুয 24 

উশনর 5 
একলব্য 20 

কুরুক্ষেত্র রি 
গান্ধারী 24 
দ্রোপদী 40 
গর্ব 24 
নল-দময়স্তী 28 
প্রহলাদ 24 
ভীক্ম রঃ 
রত্বাকর 20 

লঙ্কাকাণ্ড 76 
লব-কুশ 20 
শকুম্তল। 24 
প্ীবংস 32 

সপ্তকাও রামায়ণ 588 
সাবিত্রী-সত্যবান রঃ 
সীতা 56 
অভদ্র 24 

হবরিশ্চন্্ 24 

মজার গল্প রর 

রাঙান্ছবি 1894 

শিশু চন্ননিক ( নিজের কবিতা সংগ্রহ ) 
1964 

হাসিধুমি (১ম ভাগ) 1893 
এ ত্য ৯» ঠ 

হাসিখুপি (3101) 
হাসিখুলি (4১5522)656) দঃ 

হাসি ও খেল 1891 
হাসির গল্প (সংকলন) 

হাসিরাশি ৫ 

হিজিবিকি 1916 

স্কুলপাঠ্য পুস্তকাবলী 

জ্ঞান-মুকুল £ যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 
ও যোগীন্দ্র নাথ বনু স্ম্প দিত 

চারূপাঠ 
ছেলেদের কবিত। 

সাহিতা (গগ্ঠ ও পদ্য) 
সাথী ঃ সুরেন্দ্রমোহন দত্ত ও 

যোগীন্দ্রনাথ সরকার 
নুতন পাঠ, ১ম ভাগ 

এ গয়ভাগ 

পঞ্চরত্ব 

আদর্শ পাঠ, ১ম ভাগ 

ত্র ছ্বতীয় ভাগ 
স্ুশিক্ষা 

শিক্ষা-প্রবেশ, ১ম ভাগ 
রী ২য় ভাগ 

জ্ঞান-প্রবেশ, ১ম ভাগ 
এর ২য়ভাগ 

শিক্ষা-সঞ্চয় 
সাহিতা সঞ্চয় 
শিক্ষ। মুকুল 
শিশুপাঠ 

পৃঃ সংখ্যা 
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(যোগীক্্রনাথ সহপর্রিণী 
শীযুক্তা গিরিবালা সরকার 

কিরণ কুমার রায় 

আঠারে! বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে গিরিবাল। রায় ছাব্বিণ 

বছরের যুবক যোগীন্দত্রনাথের সহধন্গিণী হয়ে ছিলেন ; 

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিবাহ বাপরের পুরোহিত । 

বিংশ শতাব্ী হাজির হতে তখনও সাত বছর বাকি। 

তখনও কলকাতায় ঘোড়াটান! ট্রাম; কটকে শিশু 
সুভাষচন্দ্র বয়স মাত্র দেড় মাল। কলকাতার দক্ষিপ- 

অঞ্চল লেক গাডে'নস তখনও কাটাৰনে পবিপুর্ণ, বিষাক্ত 

সাপ আর শেয়ালের বাপভুমি। রায় থেকে সরক্কার, 

ইঙ্কুলের ছাত্রী থেকে বিদ্কালয়-শিক্ষকের পত্বী। 
গিরিবাল৷ সরকারের জীবন একটি বিচিত্র ম।নুষের জীবন 

পটভুমিকায় চিরকালের অন্যঃজড়িয়ে গেল । 
সেই স্মরণীয় দিন থেকে তেয়ান্তর বছর পর সম্প্রতি 

উঠতি অঞ্চল লেকগার্ডেন-এর একটি স্ন্দরর বাড়িতে 

গিরিবাল। দেবীর পাশে একই সোফায় বসে কথা 

বলছিলাম । বিরানববই বছর বয়স হয়েছে তার ; স্ুগৌর 

বর্ণ বাধ'ক্যের ভারে কিছুটা মলিন ; মুখের চামড়ায় কিছু 

বলিরেখা । তথাপি মন এখনও লচেতন, দেহও বয়সের 

ছাপ অপেক্ষা! সতেজ। ছুপুরের বেল। গডিয়ে যাচ্ছিল 

বলে, তিনি ব্িজ্ঞেন করলেন, এত .বেলা হল, কখন্ 

খাওয়াদাওয়৷ হবে, বাড়িতে বসে থাকবে না? 

স্বামী যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সদ প্রসম্ম হাপিখুশি 
যানুষ। কারোর উপরই রাগ করতে পারতেন না, 

ছেলেমেয়েদের হষ্ট,মি ব৷ পড়াশোনা নিয়েও জকুঞ্চিত হত 

না। গিরিডির বাড়িতে হুপুরে চান করতে যাওয়ার 

আগে তেল মাখাবার সময় তু তিন ঘণ্টাগল্পই করতেন 

কুলি সাওতাল বা জেলে জোগান্দারের সঙ্গে ।* সে 

গুয়ের আদি- মস্ত নেই; নিছক গল্প আর গল্প। গিরিবাল। 

দেবী ভাড়া দিতেন স্বামীকে, স্বামী হাসতেন, সে হাসির 
মধ্যে এমন আত্মভোল! নির্ল আনন্দ থাকত, আর তাড়। 
দিতে মন সরত না গ্রিরিবাল। দেবীর, তিনি অপেক্ষা 
করে থাকতেন। 

লাহোরে তার জন্ম, বিয়ের আগে ছু" বহর কেটেছে 

লিমলায়। বিয়ের পর কলকাতার হ্যারিপন রোডে 

বিরাট একাম্নবতাঁ পরিবারের ছোট বউ হয়ে এলেন। 

ভান্গুর ডঃ নীলরঙতন সরকার ( পরে শ্র ) নামী ডাক্তার, 

অন্য ভালুররাও কৃতী । স্বামী পিটি কলেজিয়েট স্কুলের 

শিক্ষক! পেশায় শিক্ষক হলেও আমলে সাহিত্যিক । 

বিয়ের আগেই তার সচিত্র “হাসি ও খেলা বেরিয়েছে। 

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "মুকুল" পত্রিকার লেখক ও 

কর্ণধ্যক্ষও তিনি। স্কুলেয় মাইনে পান পনের টাকা, তাও 

মুকুলে কাজে বাস্ত থাকায় স্কুলে মাঝে মধ্যে গরহাজির 

থাকায় মাসে ঘ তিন টাকা কাটাযায়। বিরাট একান্নবর্তা 

পরিবারে ছোট ভাই-এব উপর্জনটা কিছু মূল্যবান নয়, 

গিরিবাল। দেবী টাকার দামট৷ কিছু বুঝতেই পারেননি। 

স্কুলের কাজে ইস্তফ! দিয়ে স্বামী পুরোপুরি সাহিত্যকে 
জীবিক1 করলেন, সিটি বুক দোসাইটি নামে একটি বই- 

এর দে।কান খুললেন; ছেলেমেয়ে হল, এক মবতাঁ 

পরিবার ক্রমশ বড় হয়ে পড়ায় আপনা থেকেই বিভক্ত 
হয়ে এল। ছেলের কলেজে পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজে, 

মেডিকেল কলেজে, মেয়ের! ত্রাক্মাবালিক। বিদ্যালয়ে । 

বড় ছেপে ডাক্তারী পাশ করে বিলেতে পড়ল আারও 

পচ বছর, যেয়েদের ভাল ধরে বিয়ে হল, সাড়ে চারশ 

বিধে চাষের জমি নিয়ে বিরাট বাড়ি উঠল গিরিডিতে, 

ছোট বড় আর খান বয়েক--সংলাবের বৃহৎ বণ্নযজ্ঞ 



শতবাধিকী স্মরণী 

সমারোহের দঙেই কেটে গেল, অর্থ নিয়ে অনর্থক ভাব- 

বার অবকাশ ঘটেনি গিরিবাল। দেবীর । 

(যোগীন্্রনাথ সরকার বাংলা শিশু-সাহিত্যে ন্বণরযুগের 
আদিপুরুষ। তার *হাপিখুপি' দিয়ে বিদ্যারন্ত হয়নি গত 

ষাট বছরে এমন মানুষ হুল'ভ। অ-অজগর আসছে 

তেড়ে, আ-আমটি আমি খাব পেড়ে, ই--ইহুরছান] ভয়ে 

মরে, ঈ--ঈগল পাখী প'ছে ধরে ইত্যাদি দিয়ে যোগীন্দ্র- 

নাথ বাঙাল শিশুকে অক্ষরভ্ঞান শিখিয়েছেন | 'হারাধনের 

দশটি ছেলের কাহিনী সমস্ত বাঙ'লীর মুখস্থ | প্রায় সব 

মা-ই শিশু কোলে নিয়ে গুনগুনিয়ে গান করেনঃ ধন ধন 

ধন, বাড়ীতে ফুলের বন। এধনযার ঘরে নাই, তার 

কিসের জীবন।*১ আমরা প্রায় ভুলেই গেছি এগুলি 

অধ্শ্ুভাবে আবহয়ানকাল ধরে চলে আসছে নাঃ 

একজন শিশু-প্রেমিক সদাখুশি মাহষ লিখেছিলেন; কোন 

প্রকাশক ছাপতে সাহল করেনি বলে পাতায় পাতায় 

অজন্্র ছবি দিয়ে নিষ্ষেই ছেপেছিলেন। তার রচনা 

জনপ্রিয়তার চূড়া ছাড়িয়ে গিয়ে বাঙালীর সংস্কারের 
মধ্যে একীভূত হয়ে গেছে। 

১৯২৩ মালে যোগীন্দ্রনাথের ডানপাশ্ব' পক্ষ ঘা তগ্রস্ত 

হয়ে পড়েছিল । আরে] চোদা বছর বেঁচেছিলেন তিনি । 

১৪ 

ব! হাতে লিখতেন, প্রঃফ দেখতেন, সব কাজকর্ণ 

করতেন। সে'সময়ে 'বনজঙ্গলে', সপ্তকাণ্ড রামায়ন' 

গল্প লঞ্চয়' বেরিয়েছে । অনেক সময় মুখে মুখে বলে 

গেছেন যোগীন্দ্রনাথ, স্ত্রী গিরিবালা লিখে নিয়েছেন 

কাগজে । 

চার ছেলে চার মেয়ের মধ্যে গিরিবাল। দেবীর এখন 

তিন ছেলে, এক মেয়ে জীবিত। বড় ছেলে ডাঃ শচীন্দ্র- 

নাথের কিছুদিন আগে মৃত হয়েছে। মেজ ছেলে 

সুধীন্্রনাথ ও দৌহিত্র সোৌমোকজ্রমোহন বসুর কাছে 

আছেন তিনি। দৌহিত্র সৌমোন্রকে তিনি চার মাস 

বয়স থেকেই লালন করছেন। এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, 

নাতবে এসেছেন, নাতিরও সম্ভান হয়েছে । বললেন, 

বাড়িটা ভাল, কিন্ত রাস্তাট। বিশ্রী । আসতে কষ্ট হয়নি 

তে] বাবা? 

আড়াই মাস পরে যোগীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ধিকী 

পালিত হবে বাংলা দেশে । আমাদের সামনে আরেকটি 
সোফায় যোগীন্ত্রনাথের একটি বড় বাধানো ছবি। 

ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন গিরিবালা দেবী; ভার 

কাছে ছৰি শুধু ছবি হয়, আযৌবন জীবনদিশারী | 
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